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সুম্িন্কা 

প্রায় ছুবছর আগে আমি প্রবাশী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল 

সেন নামক কোনও নূতন লেখকের 'স্বর্ণমান” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ে 
চমতরুত হয়ে যাই। এবং এই অপরিচিত লেখকের প্রবন্ধ সম্বন্ধে 

উদয়নে নিম্বোদ্ধত প্যারা গ্রাফটি পিখি। 

“0010 88০)084 ইকনমিকসের একটি জটিল সমন্তা। সে যাই 

হোক 09010 50)0%10এব পক্ষে কি বলবার আছে শ্রীযুক্ত অন।থ 

গোপাল সেন অতি সহজ শাঁষায় অতি বিষদ তাবে আমাদের বুঝিয়ে 

দিয়েছেন। পরিভাষার সাহাখা 'উাকে এক রকম নিতেই হয় নি। 

“পরিত!ষ।র অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্ু তাঁর মহাদোষ হচ্ছে 

এই যে অনেক শাস্ত্রী এ পরিহাষাকেই শাস্ত্র মনে করেন। তখন 

এই শাস্ত্রের পণ্ডিতে পণ্তিতে বেঝাপছ! হতে পারে কিন্ত আমাদের 

পক্ষে তা সম্ভব নয়।” (উদয়ন, শ্রবণ ১৩৪০ ) 

এরকম স্বতঃগ্রবৃ হয়ে গায়ে পডে স্ততিবাদ কখবার 

কারণ কি? কারণ এই যে, আনি ইত্তিপুর্বেই লিখেছিলুম যে, “এ 

যুগের নব পলিটিকাল সনন্ত। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় সবই 
বর্চোর। ইকনমিক্ সমন্তা। |” উপবন্থ এ সুগের সর্ব প্রধান সমন্তা হচ্ছেঃ 

বিশ্বমানবেব জীবন মরণের সমস্য|খে সমস্যার স্ষ্টি কবেছে গু 

ইউরোপীয় বুদ্ধ। এসমস্যাংব কোন চুডাপ্ত মীমাংসা করা অবশ্য 
আন|দের পক্ষে অসাধ্য; তবুও এ বিষযে আমাদের চিন্তা করতে 

হবে। জীবন এ যুগে অনেকট| মনের অধীন । 

জীবনে যখন কোন বড় সমস্যা উপস্থিত হয় তখন মানুষ নিশ্শিম্ত 

থ|কতে পারে ন|। অধিকাংশ লোকেই ছুশ্িন্ত-গ্রন্ত হয়। কিন্ধ 



ছুশ্চিন্তা ছুরনস্থার কোনও প্রতিকারের উপায় দর্শাতে পাবে না। 

আমরা অসুস্থ হলেই ডাক্তারের দ্বারস্থ হই--নেমনি ধনেব ছুতিক্ষ 

হলে ইকশমিক শাল্সীদের দ্বারস্থ হওয়াই এ যুগে আমাদেন পক্ষে 
স্বাভাবিক । অন্ততঃ তারা বলতে পাবেন যে বর্তমান বোগটা 
সাধ্য কি ছুঃসাধা অথব| অপাধ্য। অবপ্ত কোন চিকিৎসকই মানুষকে 
অমধ কবতৈ পারেন না, তাহলেও উক্ত শাস্ত্রের দিন দিন উন্নতি হচ্জে। 

কোনও ইকনমিক শান্ত্রীই এই বর্তমান আথিক দুর্গতি হতে উদ্ধার 
পাবার অগ্যাপি কোনও পথ দেখাতে পারেন নি। তথ।পি ঠাদেব 

সে আলোচন।গ যথেষ্ট মূন্য আছে। কারণ তারা এ ছুরবস্থাব কনক গুলি 

কাৰণ আবিফার কথেছেন। আমবা যাব কারণ জানি আমাদের 

বিশ্বাস সে কারণ দৃরীভূৃত করবার শক্তিও আমাদের আছে। কিন্ 

এব জন্য প্রয়োজন কাধ্য-কাবণ শৃঙ্খলের কিঞ্চিৎ জ্ঞান। কোনও 

চিকিৎসক কফাউকেও বোগমুক্ত করতে পারেন না, যদি বোগীর 

দেহ ও মশ গ্রে মুক্তির অন্থকুল ন। হয়। এর থেকে অন্মান কবছি 

যে এক্ষেত্রে লৌকিক চিন্ত।ই ইকনমিক শান্ের নহায়। 

আমি অনগ্ত ইকন'মক শাস্থাদের হয়ে এ দাবী করছি শেখে 

ঠার[ই মখজের আথক বিষয়ের সকল গুঢ তন্ধ অবগত অক্ছেন। 

উকনমিকস শাস্ত্রের কথ। অবগ্ত বেদবাক্য নয়। তথাপি এ দিসঘ্নে 

তান! কিছু জানেশ_মপর পক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অন্ঞ। সম্পুর্ণ অন্ঞহার 

কোণ স্ুকল নেই, কাপণ মানসিক অন্ধকারের মধ্যে আমবা হান্ু-পা। 

ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি । আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। 

আমি পুর্বে একবার পিখি যে-“ইকশমিকসেব ধিধি শিখেধ সস্বন্ধে 

আমর! সম্পূর্ণ উদাদীশ, কেন না সম্পূর্ণ অন্ঞ। এ বিষদে কিছু জানবার 
আম|দেব কৌভুহপ পধ্যন্ত নেই।” তারপর আমি লিখি £ 



“ইকনমিকস সম্বন্ধে আমদের এ অজ্ঞতা এবং উদাসীন্ের অনেক 
কারণ আছে। তার ভিতর একটি স্পষ্ট কারণ এই যে, বঙ্গ সাহিত্যে 

আজ পর্যন্ত ইকনমিকসেৰ স্থান নেই। ইকনমিকস শ।জ্েন যদি বাঙাল! 
ভাষয প্রচাব হত তাহলে এবিষয়ে কোনরূপ মত দেখাব অধিক।ব 

আমাদের না জন্মালেও ইকনমিকস শাস্্ীদের মতামত বোঝবাব 

অধিক!ন আমব। লাভ কবতুম 1” 

মনেব কি অবস্থার ও কি বিশ্বাস বশতঃ আমি ব্নঃপ্রবৃন্ত হযে 

শ্রপুক্ত ঘনাথপোপাল মেনেব উক্ত প্রবন্ধের গুণগান কলি, তাই 

বোঝানাব জন্য আ'ম আমাৰ পুর্বা লিখিত প্রবন্ধ থেকে আশমাণ মতামত 

উদ্ধৃত কবছি। 
আমি ইকপমিকমেল বিটি নই, গাত্রও নই_স্ভং আমাল 

বিদ্যা জাহিন কল্পব ভণ্য উক্ত প্রশংসা-পত্র লিখিনি। যে লেখ। পডে 
মন গনী হধ, সে লেখার হাবিফ কব আমা ণ পক্ষে স্বাশ 

৮) ২ 

-ট 

তা? ভ'ঢ' আমান উদ্দে্ত ভিল- লেখককে উৎসাহ দেও, এবং শ্রীমুক্ত 

প্রি "আকর্ষণ 
কবা। [ঠক ফলা থে এখান সম্বন্ধে উদাসীন, হাব প্রধান কাবণ 

অনাণ “গাপাল £সুুনব আলোচনাব প্রতি পাঠকসমাজের দু 

যে বাদল যাষ এ শাকের সর্ধলে।কবোবা আ।লোচন। হন ণ।। আমল 

কেউ আব এ রি স্বেচ্ছায় অজ্ঞ থাকছে চাইনে | আমাদের মনেও 

খোনাক এ বিষে বিশ্যেঙ্ছেণা যোগ।শ না বলেই এ বিষষে আম!দেব 

আমারি প্রথম উদ্দেশ যে সিদ্ধ ভয়োচছ। তান প্রমাণ 

শাম অনাথগাপাল সেন গলপর  আবও  অনেকখুপি প্রন 
লিগেছিন। স্টার লেখার যে গুণে আমি মুগ্ধ হই সে গুণ এই গরবন্তী 

তু লেখ গুলিতে আচ্ছে। তীর ভাষা সবল, আব বক্তব্য কথ! তিনি 

গুডিনে পলতে পাবেন | নিজের জ্ঞানকে একটা পরিচ্ছিনন নূপ দেওয়। 



অতি কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ যে জ্ঞান--অসংখ্য ০৪-জ্ঞানের 

উপর প্রতিষ্ঠিত। কাবণ এই সকল 1০65 স্থুল দৃষ্টিতে পরস্পর বিরো ধী_- 

অন্ততঃ একপর্য্যায়ভূক্ত নয়। এই পুস্তকে .“ভারতে মুদ্বানীতি” 
নামক প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন যে তার শিতব লেখক কি পবিশ্রম ও 

কি অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেশ। এ প্রবন্ধটি আমাদের ঘরের 

কথব আলোচন!; আমাদের জাতীয় লাশ লেঁকসানের হিসাব 

নিকাশ | সুততবাং এ দেশের মুদ্রার হালচাল সম্বন্ধে আমাদের 

কতকটা জ্ঞান থাক উচিত। 

অবশ্য--শ্রীুক্ত অনাথ গোপাল যে এ বিষষে চুঢান্ত কথা খলেছেন, 

ত। অবশ্য নয়। কেন না ইউরোপের কোন ইকনমিষ্টই অর্থের স্থষ্টি 

স্থিতি প্রলয়ের নৈসগিক নিয়ম আবিষ্কার ববেন নি। তাব কারণ, 

মানুষের আশা আকাজ্ষ1, লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্ে উপরই অনেকট। 

নির্ভব করে। তাই আমবা মনগডা বিধি শিষেধ সব গড়ে তুলি। 
অর মানুষেব মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইকণনিক শান্সও বদলে 

যায়। 1391১05৬19 ইকনমিকস কি ইউরোপের সনাতন ইকনমিকস ? 

এ নিষয়েও লেখক এ পুস্তকে কিঞ্চিৎ আলোচনা কবেছেন। 

আমি আশা করি, শ্রীযুক্ত অনাথ গো।প|ল সেনের “টাকার কথা” 

সমাজে বহুল প্রচাব হবে। আমাদের মধ্যে ধাবা পলিটিক্স সম্বন্ধে চিন্তা 

করেন তীরা এ পুস্তক পাঠে তাদের [চ্তার পরিধি বাড়িয়ে নিতে 

'পাববেন, আর ধাদের কাছে স।ছিত্য স্বন্ধে আমর মহামতেব কিছু মূল্য 

আছে তাদের বলি, যে এ পুস্তক সাহিত্য-পর্যয।যছুক্ত, ইকনমিকসের 

'নিরস 1166 1300] নয়। 

বালিগঞ্জ, কলিকাত। 
জ্ীপ্রমথ চৌধুরী 

২₹৯শে শ্রাবণ, ৯৩৪২ 



লেখকের নিবেদন 

এই প্রবন্ধগুলি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইলে পর অনেকেরই তালো 
লাগিরাছেল। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাতাজন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুবী মহাশয় 
সর্বপ্রথম স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উদয়নের একাধিক সংখ্যায় আমার 

এই লেখা গুলির স্ুুখা!তি করেন। বল! বাহুলা, তীহাব হ্যায় “সাহিতোর 

ওস্তাদ জন্ুবী” ও বিচক্ষণ সমালোচকেৰ এই প্রশংসা আমাকে বিশেষ 
তাবে উতসাহদান করিয়াছিল। তাই এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইবার সময়েও তাহারই দেওয়া ভূমিকার টিকা ললাটে 

লইয়া বাহিব হইল। 

এই পুস্তকের প্রথম প্রনন্ধটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, অধুনা লুপ্ত “অভ্যুদয়” পত্রে, পরবর্তী চ।রিটি 
প্রবন্ধ “প্রবাসী”তে এবং শেষ প্রবন্ধ ছুইটা “ভারতবর্ষে প্রকাশিত 

হইয়াছিল। বাংলা তাযায় অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হইবার কারণ আমার প্রথম প্রবন্ধ হইতে অনেকটা বুঝিতে 

পারা যাইবে। 

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধগুলি ধনবিজ্ঞানের 

কতগুলি কঠিন স্ুত্্রের ইংরাজি-বাঁংলায় লিখিত নিরস পপ্ডিতী ব্যাখ্যা 

নহে। বিষয়গুলি চিত্তাকর্ষক ও সর্বসাধারণের বোধগমা করিবার 

উদ্দেশ্যে বর্মন আধিক সমস্যাগুলির স্বরূপ সহজ বাংলায় অনেকটা! 
গল্পের (0080000এর) মত করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। 

তারপর সেগুলিকে অর্থশান্ত্রের সুত্র দ্বারা বিচার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে 



পথেব উদ্গিতত দিবাণ চচষ্টা কবিষাডি। সমস স্ববূপ, শান্ত্রে বিধান) 

ও মুক্তিব পথ সম্বন্ধে পাঠকের সন্মুখে খাহাতে বূগপৎ একটি সহজ 

সুম্প্ট ছবি ফুটিয়া ওসে এবং তিনি নিজেও স্বাধীন খাবে চিত্ত করিবার 

মত আন্তনিকতা লাশ কনিতে পাবেন, যথাসাধা সেবপ প্রয়াস 

পাইযাছি। কগদূপ মল হউমাছি শাহ। শ্রী পাঠিকগণের বিচার্যা | 

গাস্ব! হোক শর্থনীতি আলোচনা সম্পাক এই লেখাগুলি যদি সাগাব্ণ 

শিক্ষিত প197কপ মনে কিঞ্িম্মাত্রও উত্সাহ দান কাব, এবং নাংল। 

গাধায শপিশ্যৎ আলচনাাল পথ ম্বগম করিও অভাগা কবে, তাহ! 

ইনিই আাচাণ শষ সার্গক জ্ঞান করিব | 
৯ 

৬২, আলাব সার্ক শাবি তলত 

| বিশী ত-- 
কলিব।* | | 

শ্রীগনাথ গোপাল সেন 
বাখি পুণিম, ১৭৪৩ 
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রাজনীতি বনাম অর্থনীতি 

আমন। বাঁজনীতি ব্যপারে সহজেই ভাতিযা! ও মাতিঘা উঠভিতে 

শিখিয।চি ; কিন্তু বাবসায়, বণিজা, অর্থনীতি ব্যাপারে আমাদেন ধাবণ। 

আনত অল্প | কারণ ব্যপসা-ব।ণিজার প্রবে!জনীযত যদিও আজ 

কিয় জী পাবিঘাছি, তথাপি হিতসশন্ধে আ.মাদেখ অধ্যবসায়, 

অিজ্ঞত। ও জ্ঞানেব অহাব। আব জ।ঠীধ বা আন্তজ্জীতিক অর্থনীতি 

সম্বন্ধ জ্ঞানেণ প্রনোজনাঘহাই আমরা আজ পধ্যন্ত হাল কবিষ! উপলব্ধি 

পি পাবি সাই অথচ বাজনাতি বা পলিটিকস্ লইয়া এন থে 

রেধবেধি, ছন্দ ভাহাব মুলে বিযাছে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি । 

কথ(টি। আব একটু গনি কি বলিবাব গেষ্ট! করা যাক । পলিটিকস্ 

বলি,5 আপা (মাছ খুটি এবি, বিভিন্ন দেশের বজা-শাসন-্প্রণালী ও 

তাহ।দেক আঅন্তনিহিত মলম নত এবং পবষ্পবের বিবোবী স্বার্থের সামঙ্রন্তা- 

হচক ঞেগুলি। এই শাঠি ও স্ক্পগুলিব নথি হন প্রেণণা পহিয়ুছে 

দেখনুবোধে ও নিজ নিজ আতীষ কল্যাণ কামনা | কিন্তু টা 

চবিভাথ এ পাঁহযছে দেখেন অর্থোমাতি ও বশসম্পদ সমুদ্ধিতে | অবশ্য 

পলিটিকসেৰ ইহাই চণম সার্থক নহে। স|ভিষেৰ দৈহিক, আহ্িক 
আধ্য।ছ্িক সর্দবিধ উতকর্মসংধন এবং সকল ক্ষেত্রে হাহাব আংহ্যান্তপীণ 

শক্তিব বিক্কণই তাহার চবম লক্ষ্য । কিন্ত সহ্াধুগের (৪010০) 826) 

বাবন্থ। যেূপই থাকুক ন কেন এবং অর্থকে খনই অনর্থেব মূল বলিঘ। 

তাঁবি না ।কন, নর্ভমান কলে স্বর্ণ ও বৌপ্য টা সঞ্ল উন্নতিন মূল 
(৫4 

ধরিয়া লওয়া হইয়ছে এবং উহ্াবই মন্ধা মকল সিদ্ধন মাপকাঠি 



২ টাকার কথা 

বহিয়াছে। তাহা হইলে এক কথায় ফ্রাড়াইতেছে এই যে, দেশের 

পলিটিক্স্ বা বাজনীতি দেশেব আঁথিক উন্নতি চেষ্টারই নামান্তর মাত্র । 

কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত: আমর। শিক্ষিত বাঙ্স।লী বা ভারতবাসী দেশাত্মবোধের 

প্রেরণ! লা করিয়া! পণিটিক্সে মাতিয়াছি বটে, কিন্ত তাহার তাৎপর্য 
(10111061078) বা উদ্দেশ্য (2০21) আজও আমাদের দৃষ্টিব বাহিরে 

বহিযাঁ গিয়াছে__উহ!|কে ভাল কধিয়! বুঝিতে পারা ব| জদয়ঙ্গম করা ত 

দুরের কথা। আত্মকর্ডত্, শ্ববাজ, স্বাধীনতা আমাদের চাই। কেন 
চাই কারণ উন্নতিণীল সকল জাতিবই উহ। আছে, ইহা না হইলে 

আমাদেধ উন্নতিব কোন আশ নাই । দ্বিহীয ভগ, ইহ।ব অভ।ব বর্তম।ন 

যুগে আমাদের শিক্ষিত আন্ম(ভিমানে থাঁদেয়। এই পর্যন্তই আমাদেব 
দাবীব জোর। কিন্য কেন আমদের উন্নতি হইতেছে না, কোন দিক 

দিয়। কি ভাবে উন্নন্তিল পথ রুদ্ধ হইয়া আছে, স্বাধীনত। পালে অসংখ্য 

সমন্তা গুলিব মীম।ংস। কি হবে, কোন পথে করিব, এই সব বিষয়ে 

আমাদের অপ্িকাংশ শিশ্ষিত লে।কেব কোন ধাবণা! নাউ  সমন্ত। গুলিক 

প্রকৃতিই আমবা শাল কনিঘা ভনি ন; তাহাব প্রতিকান উপায় 

চিন্ত। কর্পিব কি প্রকে? টাকার দ্ব ২১ পেনি নছচড় কিয়া দিলে 

দেশের কোটি টাক। কদিনে বহিব হইয়। যাইন্দে পারে তাহা আমাদের 

মধ্যে কজন। জানেন 2 

যুরোপ ও আমেরিক। উন্নতির উচ্চতম শিখগে প্রতিষ্ঠিত হইনা, পুর্ণ 

আস্মকর্তহ্ব পরিচালন! করিখাও কালেব গতির ধর্তম!ন পরিণতিব ঘুর্ণি- 

পাকে পড়িয়। চোখে অন্ধকাণ দেখিভেছে, নিজ শিজ দেএ ও জাতিকে 

বাচাইবাব পথ পাইাতছে না। আব আমর। রাজনীতি 

অর্থনীতির এত বড প্রলবঙ্কর বিপর্যযযের মধ্যে বাস কবিয়াও শশ্ডিশালী 

জানিসমূহেব আত্মবক্ষার বিপুল প্রচেষ্টার পবিচয়টকু পর্য্যস্ত রাখি না 



রাজনীতি বনাম অর্থনীতি ৩ 

নিখিল মানবের স্বার্থ-সামঞ্রস্য ও ত।গবটোয়ারর দববারের সংবাদ 

পাখার প্রয়েজন বোধ কবি না। স্বাধীনত। ব| আম্মকর্তৃত্ব লাভ কবিলেই 

আমর। জাতীয় স্বার্থ রক্ষ/ কনিব কি করিয়া? কারণ "ম্বাদ্বীনতা” 

জিশিষটা আপনা হইতে মুহূর্তে সকল অকল্যাণ অপনেদণ কবিতে পারে 

না। এই জিনিটাৰ এমন কোন সম্মহন শক্তি নাই | দেশের প্রতিভা 

ও খোগ্যত। স্বধীন্তাকে স্থুপথে পবিচ।লিত কপিতে পারিলেই তবে 

অশিক্ষা) অস্থস্থ্য ও অভান আন্তে আস্তে ঘুচিবে। স্বাধীন তাকে ব্যবহ।ব 

কৰ। খে কত কঠিন যুনোপ ও আমেপিক।ব বর্তমান অবস্থ।-সন্কট দেখিয়। 

আমাদের শিক্ষ| লাঁও কব। উচিত । অথচ দুর্ভ।গ) এই যে, আমাদের মধ্যে 

নিবানণবহই জন শিল্সিত 010 5(2)0%৮৭ বলিতে কি বুঝায়, 568)0111- 

20101) 01 05011181000 কাহা।কে বালি) ৮1 ধম: কি (060৮ 

20760016% কাহাদের মধ্যে কেন হইল জশেন না। অথচ সংবাদপত্র 
প!ঠের সমষ শব্দগুলি সর্বদাই হোয়ালিব মত তাহাদের চোখেন সন্খে 

উপস্থিত হয়, তীহার। এগুলিকে এড়ই়। চলেন । লেদিশ আবতীয় 

পলিষদে 10101-01117)1)170 1311 পাশ হইমা গেল। ইহ লইয়। 

জাপাঁনেখ সহিত ইংলগ্ডের একটা আন্তর্জীতিক মনোমাপিনা স্থষ্টিব 

কারণ হুইয়।ছে | ইহাদের মধ্যে বহুকালেব ব্যবসাসর্ ব্দ হইয়। 

যাইতেছে । ইহার ফলে হারতেব বয়নশিল্পে উন্নতি হইপে, কি 

লেঙ্কশায়াবের সুবিধ! হইবে তাহ। লইয়। মতদ্দৈধ হুইয়।ছে, আলোচনাও 

চলিতেছে । এই নূতন আইনের প্রতিক্রি়। অন্য জাতির উপর 

কাধ্য করিতে সুক করিয়ছে। মোটেব উপর এই শিয়া ব্যবস। ও 
অর্থজগন্তে বেশ একট। আলোড়ন পড়িয়। গিয়াছে--কিন্ধ ধাহাদের 

ঘরের মধ্যে এই ব্যাপার তাহাদের কয়জন এট| বুঝিবা চেষ্টা 

করিয়াছেন? 



৪ 311 কথ 

জার্ন। আম!দেব মধো কেছ কেহ পযসা দিয়া পেরণ কিনিযা হওয়া 
গাড়ী হাকাইয1ও থাকি । অজ্ঞ গ্রামবাসীদের অবস্থা! মনে কলিদা হখন 

আমাদেব অনেকে মনে আনন্দ ও গর্ষেণ সঞ্চাৰও হয ভয় । কিনব 

এই হল পদার্থটিন শক্তি বেকি ব্যাপক, ইহা শিষ্না বড বন শক্তি 

সমুহের মধ্যে ক£ বড অগ্রিদাহেব সম্তাবন। সর্নপা বিদ্যমান, ইভাপ ওপন 

কতৃত্ব লাততব জন্য বেবাবেপিব অন্তু নাই, ইহান ফলে কহ শিপীহ 

দেশেব প্রাণান্ত হইতেে-এই সব খবর শিক্ষা (হমালা কষভন সহববংসী 

আমব। পাখি? কানে! ৮৬০ আনা) খানা ১1১৭ দ্রবে গেটণ কিনিন? 

“কেন” প্রশ্নে সহিত আমাদের পৌন সম্পর্ক নাই | 

[61010101001020010)1 5 এল উদাণ্য ক, ইহপ সরভিত শন হব কি 

সম্পর্ক, 1৩71178100৮ দ্বারা কি সাবিত হইথ ছে, বড বছ ধুপন্ধবগণ 
এগুলি 01501007701))01)0001)10110015-5560110 00)1001101665018101- 

080 বস।ইথ| মানব তি হাগাযকি গানে শিমন্ত্রিত কলি হাতি নী 
তাহার «বৰ আমব। কদজন শিক্ষিত বাদি ? হাপহেণ কি ঠহাছে কিছুই 

আসে ফায় ন1? বিশণঙমঞ্চে প্রতিপক্ষকে মাত কপিবাণ জন্য এই থে 
দাবাছখেল! চলিষছে আমব| কি হত শ্রধু 1111001150160)015 1011) 

৯ ১ রা চর সাক পু হর চপ হট চু হা। ৮১ হহয়'ভ গা।কমা হব? এ সব বৃহ ব্যাপ্তিপর কথা শ। হয ভাটিষাই 
্ রানে রঃ হা রি দিলাম, দশের শু ব্যাপার যাহার সাভত সাক্ষাংহাবে অয 

ভালমন্দ খকতবন্প শব কাপে মন একটি দন্ত হইতেও অংণব। 

ভেলের মঙ্গণ সম্বন্ধে কিবপ উদাসীন হঈদা 
০ বুঝিত্রে পারিব আমন শি 

শাস্ঘ! চলিয়াছি | 

বক্ষ-দশে কিছু পিনের মধ্যে মনেকগুলি লোন আফিম ব। ব্যাঙ্কের 

বভ1[ন উন্ভর ও পুর্ববঙ্গের সহণ ও বন্দর ইহ।র। 
রি 



রাজনীতি বনাম অর্থশীতি 

ভাইয়। ফেলিয়াছিল। এই সব বাঞ্ষে বাঙ্গালীর প্রায় ৭৮ কোটি 
টকা খাটিত এবং এই ব্যাঙ্ক গুলি কৃষক ও ভূম্যধিকারীর মধ্যেই দ্াদনেৰ 

কাজ করিত। এক হিসাবে [470 ১10712585 [05এন উদ্দেশ্যই 

ইহাব| পুরণ কবিষ| আিভেডিল। কিন্ত পাট ও খাচ্যশন্তেন মূল্য 

অঠাধিক হাস প্রপু হওযায় অধিক!ংশ ব্যাঙ্ক দবঞ্জা বন্ধ করিয়ছে। 

ফলে উদ্তব ও পুর্বাবঙ্গে এমন একটা গুবহব আর্থিক সমস্তাব কষ্টি 

হইবাছে খাহা একেবাবে অঙাবনীর | এক কথ।র এই ব্যাঙ্ক গুলির 
৮৭51 বন্ধ কাব ফলে, মফ্ঃম্বলের মচ্ছণ। ও মধাপিভ সম্প্রদায়ের প্রায় 
০ এ রি ১৫ ই ৬ রর রা রিনি 6 

যাবশায় সঞ্চর হঠাৎ অন্তহিত ইয়|ডে এবং ধক সম্পপাযেবপ্রাতি 

বঙসপ গ্রায়োজনীঘ অর্থ খেগাউন।প স্কানও সাঙ্গ সঙ্ষে লোপ পাইঘাছে। 

এমন একটা সমধে "আনার এত সঞ্চিত অর্থ ভাপ।উম1ি) যখন বর্তমান 

বোজগব আমদেব মঙ্গট|পনন এবং সঞ্চিত 5হবিলের ৮বস।ই প্রদ।ণ সঙ্গল 

হহ।র কথ]। এহ কঠিন অবস্থ| বিপয্যাদণ প্রাঠ দেশের নেঠবুন্দেণ ও 

কন্তউপক্ষেণ দৃষ্টি আাকধণ করণ উদ্দোপ্যে আদি অদুত বাজার 
পঁঞক 1য় একটি পজ প্রেরন কিবা এবং জনৈক বন্ধু দান।ও ঝি সম্বন্ধে 

সংবাদগাঞ্রেই আব একটি পত্র প্রকাশ কলি । এই সনন্।কে 

৪ কিস্অমৃত বাজার পত্রিকা আজাব সম্পাদকীঘ  স্তন্তে 

শে 

৬ 

একাধিক প্রবন্ধ লেখেন । কিন্ত আশ্চধা ও পরিভাপের বিষর এই বে, 

এই সব লোন আফিস্বে ঠা অনেকেই শিক্ষিত উকিল, 

মোর ও নেতৃম্থ।শীন হওষা সন্্েও এই আলেচশাৰ যোগদান কবার 

প্রয়োঞ্জন নোব চটী দেশের অপর কাহ।কেও এই আলোচন। 

কপিন্তে দেশ] গেল ন।। অথচ সেই সময়েই “শাপা অত্যাচাপা পুকুষকে 

অধিক ভালবাসে কিন” এই রুচিকর ১০71৮701065 লইয়া 

আ!মাদেব অনেকেই অমন বাঁজ।ণ পত্রিকার পত্রস্তত্থে মাতিয়। উঠিলেন ! 



৬ টাকব কথা 

এনং ্তংপবেই গৌফবিহ্ীন ও গেঁফবিশিষ্ট এই ছুই জাতীয় পুকষেব 

মধো কে নাবীজাতীব অধিকতধ মনে|নযন করিতে সক্ষম তাহাব 
আলোচনায় অনেকেই পঞ্চমুখ হইয়। উঠিলেন। গৌঁফকে শিখপ্ডী 
দাঁড় কখ|ইয়া লেখনী দ্বাধা কতটা বমণী-মন জঘ করা য'র এক্ষণে সম্ভবতঃ 
তাহাব প্রতিযোগীতায় আবে। কিছুদিন ক!টিবে। বাজনীতি, অর্থ- 

নীতি বিষয়ে পৃর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং সম্পদাব হইয়াও আজ পাশ্চত্য 

জাতিসমূহেৰ চোখের শিদ্রা ঘুচিয়াছে। আর আমর। সর্দহানা হইঘাঁও 

৭০১-])৯5০1)011%) 10001156201)2 01" 110 11001146101108 1155 13100 

1937 লইয়! বিব্রত! 
পাশ্চা তা দেশ জানে কাবণ ছ্াঁড। কার্ধা ঘটে না। 'আমবা শিখিষ। 

র।খির[ছি, কর্তার ইচ্ছায় কর্্ম। উহাদেব মধ্যে অকলাণ আসিলে 

তাহ।র| কারণ নিগ্বেশ কিয়! তাহা প্রতিকাপ ন! কপ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত 

হয়না । আমাদের দেশের আপামব সাধানণের কগ। ছািয়াই দিলাম, 
শিশ্ষিতেনাও নসিনেন স্কন্ধে সকল অপবাধ চাপাইন। দিদ্লা নিশ্চিন্ত থাকাই 

শেয় মনে কুপন 

জনৈক আমেবিক্ন লেখক চিনাদেব জনমত আলোচন। সম্পর্কে 
সম্প্রতি লিখিযাছেন) 1701) 0701)71060 01 00007000173, 070 

1১101011071) 17010001085 11609 01106010 1 1)62806017)01)005011 

(0126 517)19007 21)0. 10001000101 00099 100 02005001015 1015- 

10:01)0 2170 0126 0ড৮017111011025 17102511008 101770000৯5 210 

| 01067, ]0)0 00031)042 0)08021)0-7047) ভিত5 টার 10 তে 

1:20117) 010 1)19 7100-0101) 19 10078 01 1708 0930177050901010)৩4 

|) ০০1016501 919010109 2170 05 60199 1001770 আঠা) 

৪11011% 860101517. আমরা শিক্ষিত ারতবাসীই কি এই মনোবুত্তি 



রাজনীতি বনাম অর্থনীতি ৭ 

বাটিয়। ফেলিতে পাবিয়াছি কিম্বা! বাহাতঃ সইরূপ প্রমাণ 

দিতেছি? 

কথ| হইতে পাবে, স্বাধীনতার ভন্য আমরা অপেক্ষ। করিয়া আছি। 

স্বাধীনতা লাভ করিতে পাবিণেই সব দৌষ, সব ত্রুটি হইতে মুক্তি লাভ 

কবিতি পারিব। জিজ্ঞাস। কবি, সন দোষ কি শ্বাধীনতারপ সোগার 

কাঠিন স্পর্ণমাত্রেই ছুদিনের ডিতব গুণে পরিণত হইবে? তাবপর 

প্রশ্ন এই, যোগ্যত' না আসিলে স্বাধীনতাই ব। পাইব কি প্রকাঁধে ? 

তৃহীরতঃ, আমব1 এমন কোন যোগ্যতাৰ কথা৷ এখানে আলোচন! 

কনিতেছি ন। যাহা দেশ আত্মকর্তত্ব লত ন। করা পর্য্যন্ত অর্জন কৰা 

যায় ন। কিছ্ব। চেষ্টার সুচনা কনা যাইতে পাবে না। দলে দলে বিশ্ব 

বৃৰগ্ভ।লয়েব শিক্ষা সমাপ্ত কবিয়া ঘুবকগণ বাহির হইতেছেণ। তাহাদের 

পক্ষে ান্তর্জাঠিক বাবস। বাণিজ্য, অর্থনীতি, বাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান 

আহৃরণের দরজ| উন্ুক্ত পড়িব| বহিয়াছে। এবং আহত জ্ঞান 

আংশিক প্রয়োগের ক্ষেত্রও যথেষ্ট রহিরাছে। এই বিশয়ে বাঙ্গালীই 

সকল গ্রাদেশেব পশ্চাতে । উচ্চ শ্রেণীন কবি, সাহিত্যিক, আ।টিষি, 

বৈজ্ঞানিক, বাদী, ধর্মগুরু 'ও সম'জমংক্ক।বকের জন্ম এই বাংলাব মাটিতে 

যে পরিম।ণ হইয়।ছে তাহ! নিস! আমাদেব শ্াঘ। করিপার আছে। কিন্ধু 

10115110953 101700)%06 বা্ 07010 01006 বলিতে যাহা বোঝা 

সে রকম ব্যক্তি ২9টি ও খজিয়। বাহিব করা৷ কঠিন। বড ব্যবসায়ী 

হিসাবে, ঘুরি ফিরিয়। সেই “একমেবাদ্বিতীয়ম্ত স্যার রীজেন্দ্রের 

নামই করিতে হয়। অর্থ-নৈতিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে বাংলার ঘরে শৃন্ত 

দিলেই চলে। অ:জ কয়দিন হইল শ্রীপুক্ত নলিশীরঞ্জন সবকার মহাশয় 

দেখিতেছি নিখিল 'ঙারত ব্যবসা-সঙ্ের সহাঁপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 

বাঙ্গ।লী সব বিষয়ে বক্তৃতা করিতে পারে কিন্ধ বর্তমান জগতের সারতন্ 



৮ ট/কার কথা 

বাবসা ও অর্থনীন্তিব কথ! উঠিলেই সবিয় দাডায়। অথচ বিষয়টাকে 

যতদুর দুরূহ ও বসহীন বলিয়া আমর! মনে কৰি প্রকৃতপক্ষে উহ! 

মোটেই সেরূপ ময়। যদি তাহাই হইত তবে অবাঙ্গানাণ। বাবসা 

বাণিজ্যে এন উন্নতি কবিতে পারিত ন।। তাহাদের অনেকে ইংবাঁজী 

অনভিজ্ঞ হইয়াও পথিবীব টাকান বাজাবের সমস্ত সংবাদ নখাগ্রে 

রাখিন্তেছেন এবং আমদানী বপ্ুশা ব্বমা ও 9101৮70 80000017070)) 

কবিদ। প্রভৃত অর্থ সঞ্চম করিতেছেন | গ্রতি বসন এহগু'ল প্রথম 

শ্রেনীর এম-এ, বি-এ, এতকাল ধবিঘ। শিগ্ভাপ্য হঈছে বাহিণ তাতেডেশ 

কিন্ক নিখিল হাব বাবস।-সজ্ঘেৰ প্রথম বাঙ্গাণী সভাগতি হাহাদের 

কেহ হন নাই। ০ যা/ডএ তু হ|ব শিশ্ববিদ্ভালসের কে।ন টিগ্রা 

নাই। অপবিগীম উত্সাহ, অমাধাবণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত চেষ্ট 

তাহাকে এই পদের যোগা করিয়াছে চাই শুধু বর্তমশ জগতে 

জাতীয় ও ব্যক্তিগত ভীপনে এই জ্ঞানের প্রযোজনায় হান উপলদ্ছি 

এ ০ 

০০ 0 পা 



্বর্ণমীন 

বর্তমান সময়ে আমপা! সকলেই অথসিঙ্কটেন ফল কম-বেশী ভোগ 

কখিএডি | এমন কি উশ্বর্যশাণা ভউবোপ ও অধিকার অবস্থাও 

কাহিল। স্বুখ ও সম্পদে একটান| উদ্ধগতিব পথে হঠাৎ শনিব 

দৃষ্টি টহাদেন উপপও পটিঘাছে। উদ্ধবেগ। শাচেণ দিকে শামিতে 

স্রক কবিয়াছে। “বাণিজো বসতে লী” এ ছিল তাহ।দেব মূলমন্ত্র । 

এদিকে পণাদ্রবোণ চাঙ্দি! কখিতেছে, বিশ্বেস হাটে মূল) যাহ? 
মিলে শাভানছে খবচ পোষান ন]| "আবার সৃকল দেশই নিজের পণ্য 

অন্য দেশে পাঠাইয়।! শিজেব কোলে সমস্ত ঝোল ট।শিতে চাঁন। 

তই পবেস দ্রবা পাদহপন্গে ক্রু চিনি নং তাহ।ন জান্য 

ফন্দিফিকিব্ণে অন্ত নাই | ফাল ন|ণিজ্য হইযাঁছে 'অচল-কণক।র- 

খানার মজুব। ক|পিগব ও ধক বসিঘ্ধাছে পথে । প্রাসাদ ও অশ্বর্য্যে 

মাঝে বেকাধসমস্যা তাহার নিপাট ও বিকট মুদি লইয়। মাথা তুঁপিয়া 
দাডউয়াছে। অর্থনাটিবিশাবধ এ সা আমখা এই সহজ 

সহ্াটুকু চোখে দেখিতেছি ও বুঝিতেহি যে, সকল দেশের কাচ! ও 

তৈদ্মাপী ম।লেপ চাহিদা ও দব কমিয়। যাওয়াতেই এই সঙ্গীন অবস্থার 

স্থটটি হইয়াছে । দেশের সম্পদ খাহর। হাতে-নাতে সৃষ্টি করে 

(1)16001106৮৭ 01 ০10) ) তাহাদের ভাত যখন শ্শ হইতে সুরু 

হইল, সঙ্গে সঙ্জে আব সকল শ্রেণার অবস্থ।ও হইল কাহিল; কারণ 

আব সকলে তাহাদেৰ ধনে পোদ্দাবী করবেন মাত্র । এউ পর্য্যন্ত 

আমর। সাধাবণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি। কিন্ধ জিনিষের চাঁহিদ। ও 
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দরের হঠাৎ এরূপ নিম্নগতি হইল কেন; আবার কি করিলে 

পণাদ্রব্যের চাহিদ1! ও মূলা বৃদ্ধি পাইবে; আস্তর্জাতিক অর্থনীতিব 

সহিত এ সমস্যাব সম্বন্ধ কোথায়; স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলেই 

দেশ-বিশেষেব বাণিজ্যের উন্নতি কি পরিমাণ হইতে পারে; বিভিন্ন 

দেশের অথের বিশিময়ের হার অ-স্থির ও অনিদ্দিষ্ট হওয়ায় কি 

প্রকারে ব্যবসার ক্ষতি হয়, উনবিংশ শতাব্দীর অব্যাহত বাণিজ্যশীতির 

পরিবর্তে বর্তমান কালের রক্ষণণীল নীর্ত কি ভাবে আন্তজ্জাতিক 

বযবস।-বাণিজ্যের টুণ্টি চাপিয়। ধরিয়াছে; পৃথিবীবাপী  খণের 
'গুরুভ|র, বিশেষতঃ সমব-্খণের নিষ্ঠুর চাপ, পুথিবীর কতখানি 

শ্সবোধ করিতেছে_এ সব জটিল প্রশ্ন ষখন ওঠে তখন ত সম্বন্ধে 

আমাদের শিক্ষিত বাঁঙ।লীদের শাবিবাব বা বলিবাৰ কিছু থাকে ন।। 

কিন্ত বর্তন!ন জগতে আমব। ষদি টিকিতে চাই তাহা হইলে 'এই সব 

ব্যপারে আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন অপবিহ্ার্্য। চাবিদিকে 

মুক্তিপথের সন্ধাণ চণিয়াছে। নৈঠক ও পবামর্শের শেষ নাই। 

আমাদেব অনেকেৰ মনেও এক্ষণে এসব বিষঘে কিছু জাশিবার 

আগ্রহ হইসাছে। তাই আজ অথণনীতিৰ গোড়ার কথ। বর্মন? 

সন্বন্ধেই প্রথম আলোচনা কর। যাক । 
কর্বিহ্াগ, বিভিন্ন পণ্যদ্রবোর সহজ বিনিময়ের উপায় ও 

স্বেপাঞ্জিত ধনে মান্তষের বাক্তিগত অধিক।র--এই কয়টিকে মূল 

চিত্তি করিয়। আমাদের বর্তমান আর্থিক জগৎ প্রশিষ্ঠিত। কোন 

সম।ঙ্গ যখন আস্মসর্ধস্ব হইয! নিজের ক্ষুদ্র গণ্ভীব মধ্যে স্বল্প অহাব 

লইয়। বসবাস করে কেবল তখনই বাটার অথথ দ্রব্যবিনিময়ে 

বেচাকেনার কাজ চলিতে পাবে। আমাদের প্রয়েজশীয় দ্রব্যের 

পরিমাণ খখন নগণ্য ছিল এবং নিজের দেশেই ভিন্ন জনপদের সহিত 
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আমাদের বেচাকেনাব সম্পর্ক অতি সামান্ত ছিল, তখনই আমব! 
ধানের পরিবর্তে দেশী জোল।র গামছা, কামারের দা]! ও লাঙ্গলের 

ফাল কিনিতে পারিত।ম। কিন্ক বর্তমান কালে ধান চাল দিয়া 

আমব| বিলাতী মোটর গডী, এমন কি ক।শ্ীবী শ।ল কিনিতে পারি 

কিট কাজেই যখন একই দেশে বিহিন্ন গ্রাম বা সহনদে লছে, 

একেবারে বিভিন্ন দেশে অসংখ্য রকম পণ্য তৈরী হইত আরস্ত হইল 

এবং তাহ।দেব মধ্যে অবাপিত পিশিমপ চলিতে লাগিল তখন আদি 

মুগেণ বি্টাব পঞ্থার আপ ফাজ চলিতে পারিল না । এইবপ 
অসংখা পণ্য-বিনিময়েব হিস।ব ঠিক রাখিবাপ জশ্য একটা মধব্স্থ 

আগকাঠি স্থিব কবিয়। লইতে হইল। ম্রামব! যাঁদ আজও সেই 

বাটার'এর যগেই থাকিতাম হাহা হইলে আন্তর্জাতিক ব্যবসা- 
বাণিঙ্দ্যেস একপ বিণ।ট ও দ্রুত প্রসাব হইতে পারিত ন।। যে মধ্যস্থ 

ন[পকাঠিব কথ। এইমাত্র উল্লেগ কবিণান তাহ।রই শাম অর্থ (81006) )। 

অর্থশ|ন্ত্রে অর্থকে বন ব। সম্পদেৰ গ্রঠিভূ মাত্র বিবেচন। কর। হয়। 
দেশেব ধন ন| সম্পৰ বপিঠে সেই বেশেব অর্থকে বুঝায় শা, সেই দেশের 

কাচ ব! তৈবী মাল-__বিশ্বের হটে খ|হার চাহিদা 'আছে-ত।হাকেই 

বোঝ।ন | অর্থ ব| টাক। কাগজেণ নৈরি নোটও হইঠে পবে, তাহাব 

ত নিজেব কোণ মুল্যই নাই। বৌপা বা স্বর্ণমুদ্র। হইলে তাহ।দের 
মধ্যস্থিত পাতুন যাহ! বজ।৭ দব এটুকুই দেশে সম্পদ হিসাবে তাহার 

কদর। পণ্যবিনিমঘেপ সুবিধা জন্য এই ঘে প্রতিণিধিত্বেব সৃষ্টি 
হইয়াছে, শিন্ন দেশে ইহার তিশ্ন নাম ও ভিন্ন মূল)। ইংলগ্ের মুদ্রা 
প।উও ষ্টাপিং নামে পরিচিত, আমেবিকাৰ মুদ্রব নাম ডলার, ফান্দের 
মুদ্র।কে জ্রা'যা বলা হয় । তিনটি মুদ্র।রই স্বর্ণের পবিমাঁণ জানা থাকায় 
তাহাদের বিনিময়ের হার নিদ্ধীরণ করা কঠিন হয় না। অবশ্য কোন 
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দেশের মুদ্র। বপিতে আমর। এক্ষণে শুধু সেই দেশের হবরণমুদ্রাকে ই 
বুঝব নাব্যাঙ্ক নোট, চেক ইত্যাদিকেও বুঝিব। আন্তজ্জ।তিক 

বাণিজ্যে ধাতব মুদ্র। বাবহাবেখ প্রয়ে।জনীঘত। ক্রমে ক্রমে অতান্ত হাস 

পাইয়া গিয়াছে । বর্তম।ন যুগে বাণিজোব অধিকাংশ লেন-দেশ ব]ঙ্ক 

নোট ও ব্যাঙ্ক 'চক দ্বারাই চপিয়।ছে ; প।তব মুদদাণ সহিত বান 5: 

তাহাব সম্পর্ক খুবই কম । কন্ক ভিহপেন ব্যাপাণ অন্তবূগ | আমবা 

তাম|, নিকেল, বৌপ্য, কাগছের নেই বা চেক মাহা সাহাধো পণ্য 

ক্রঘ কাব না কেন, এই সকলের গণ্চাতে পাপ) চলার, জর) প্রঙ্গতি 

তা ৪ রা সেই দাড় স সমপপিম।ণে থাক চাই একটি 

ও টা ্ত দ্বাস| শিষধটি £ পরিসর কিবাপ রর কৃপা সক এক 

পাউগ্ত ছপের নোট গ্রহণ করিদা। আম আমার পণা পির কবিপেও 

তংপবিবর্কে আমি গবর্ণমণ্টেন নিকট হইতে এক পাছগ্েণ জন্য 

নিদিষ্ট পবিমণ দ্বর্ণ ব। শৌপা পাঈতে অধিকার | ১৯৩১ সালে 

্বর্ণমান পবিত্যাগ কবাব পুর্ব্ষ পথান্ত এক পাউও মোটের পরিবর্তে, ব্যাক 

অন ইংপগ্ড হইতে ১২৩৬ গ্রেণ ওজনের সেংণা পাওধা যাইতে পাদিত। 

উনবিংশ শভাধ |গ ? 

ছিল। উনবিংশ টি শেখার্ধে অষ্ট্েনিঘ। ও ক্াণিখেিরার 

সোনা খনি আবিষ্ষাবের সঙ্গে মুদ্রা বাপাবে বৌপোর স্থান ক্ব্ণ 
অধিকার করিতে আরুন্ত করে। লই সখন অর্থ।ং ১৯১৪ সপ ও 

২১. 
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ধ্ন্ত অধিকাং ধেশের যুদ্ধ নৌপাশিশ্মিত 

১৯১৯ সলের মধ্যে অর্থ নোতক ব্যাপাবে একটা মস্ত গণউপাল 

হইয়! যার । এবং অধিকাংশ দেশই স্ব্শিন পপিতাাগ কপিতে বাধঃ 

হর। কিন্তু ১৯১৯ ও ১৯২৫ সালেস মদ্যে প্রধান প্রধান দেশগুলির 

মবেত চেষ্টার আন্তঙ্জাতিক দ্বর্ণনান পুনবায় জুদুট ঠিত্তিৰ উপ৭ 

প্রচিচিত হঘ। 
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কে।ন দেশের মুদ্র! প্বর্ণমাণেন উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে আমরা কি 

বুঝিব? আ|মবা বুঝিব, (১) দ্বর্ণ সেই দেশের গলিগেল টেওাক অর্থাৎ 

সেই দেশে স্বর্ণের বানিশঘ়ে বেচাকেন। চলে) (২) আমবা সেই দেশের 
বাজকে।যে সোনার থান দাখিল কপিঘা তদ্দিশিময়ে তুলামূলোব দ্ব্ণমুদ্রা 

পাইতে কধিকাবা ও (৩) জনসাধাবাণর অনাধ স্বর্ণ আমদানী ও 

বঞ্ুুনাণ অধিকার আছে 

এই স্বমংন হতে কি উদ্দেশা সাপিন হয় এক্ষণে তাহ! বুঝিবার 
[চষ্ট। কব যাক । প্রত্যেক দোশেব মুদ্রা বণি একট। শির্দিষ্ট ওজনের 
বর্ণ দ্বাপ| গঠিত হয, হাহ হহালে শি নন দেশেন নুদ্ধার বিনিময়ের হাবও 

(11৮0১ 01 চি ) সহজেই |নদ্দি্ট হইয়া! যায। খদি এক ষ্টালিটে 

১২৩২ গ্রেণ। এক পাবে ২৫ গ্রেশ। এবং এক ফতে প্রা ৫ গ্রেণ খাটি 

সন। থাকে হাহ হহলে এক পাউগ্ু লিং, ১৮৬ ডলান ও ২৫ ফর 

সমান হভবে (কাছাকাছি হিস।ব ধা হইল )। আস্তজ্জতিক বাণিজ্য 

অঙিমাআন বুদ্ধি পাওদায় এই বিনিময়েন হার ঘথসশ্থন পে পাখা 

অনন্ত প্রয়োজন । নিশেষহঃ বন্তনান কালে অপ্রিকাংশ কেনাবেচার 

কাজ ধাপে ওযান ইভাণ প্রমে। ডন আরও বেশী এবং স্বর্ন দারা 

সেই প্রয়োভনই সাধিত হইয়। আসিতেছিল। একট দৃষ্টান্ত দেওয়া 

যাক। আমেরিকা হইতে উংবাজ বাবস।য়া তুল! খধিদ করিলে হাহাকে 

তাহব যুলা ঢলাবে হিসাব কপিরা। দিতে হইব। খদি লাগ ও ষ্টালিউের 

নধ্যে বিনিষংসব হাওর শির্দিষ্ট থকে হবেই কন ষ্টালিং হইলে শাহাব 
চলিবে ঠ1হ। বুঝিয়া ল।ঙ।লাভ হিসাৰ কবিঘা সে খাবসা করিতে 

পারে। এক ্ররলিং--১৮৬ ছলার হইলে (উভয় দেশ স্বণম!নে 

থক। কালীন বিশিমখের হার এইবপ ছিল) ইংপেজ ব্যবসায়ীকে 

হাজীর ডল! মূল্যের তুলাব জন্য কত ইালিং দিতে হইবে তাহাণ হিসাব 



১৪ টাকার কথা 

সে সহজেই করিতে পাবে, কিন্তু যে মৃহূর্তে পাউও ট্টালিঙের 
সহিত হ্বর্ণের অত্দ্যে সম্পর্ক ঘুচিয়! গেল, প্রত্যেক পাউগ্ড ষ্টালিঙ্র 
বিনিময়ে ন্বর্ণ পাওয়া বন্ধ হইল, অমনি ষ্টালিঙের মূল্য তাস পাইতে 
সক করিল। স্বর্ণ বাঁ ডলাবের সহিত তাহ।র বিনিময়ের হার 

কমিতে লাগিল ও অনির্দিষ্ট হইল। যেখানে এক পাউও ই্ালিং-- ৪'৮৬ 

ডলার ছিল সেখানে বিনিমমেধ হাব অশিদ্দি্ট হইয়। এক পাউগ্ 

্টালিঙের মুল্য ৩৩০০ ভল।র হইতে প্রায় ৪ ডলাব পধ্যন্ত অনবরত ওঠ 
নামা! করিতে লাগিল। ফণে ইংরেজ ব্যবস।য়কে হাজার ঢলাবেৰ 

বিনিময়ে কেবলমাত্র যে অধিক ষ্টালিং দ্রিতে হহল তাহ। নহে, উপরন্থ 

কতটা অধিক দিতে হইনে তাহাও সেলিশিময়েব অনিশ্চয়তার দরুণ 

বুঝিতে পাখিল না। সুতরাং আমব। দেখিতে পাইতেছি, বিহিন্ন দেশে 

মুদ্রা বিনিময়ের হার ঠিক না থ|কিলে নাদলিক মূল্য 
নিরূপণ করা কঠিন হইয! পডে এবং ব।ণিজ্য জুয়।খেল! ও শ।গাপণীক্ষায় 

পবিণত হয়। 

স্বর্ণমান আব একটী বড উদ্দেশ্য সধন করে। প্রত্যেক নোটের 

নিনিময়ে স্বর্ণ দিবার সর্ভ থাকায় কোন গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক নোট 

ছাপাইর়। চালাউনে পাবেন ন।। কাবণ নোটেব বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার 

জন্য তাহাদিগকে সর্বদাই প্রস্কত থাকিতে হয়। শুদ্দকুণ অতিরিক্ত 

কাগজেব মুদ্র। প্রচলিত হইয়া জিনিনের দর অতাধিক বৃদ্ধি 
পউতে পারে ন।। কেনাবেচাব জন্ত যে পবিম।ণ ম'ল দেশে 

আছে 'তদন্ুপাতে বদি মুদ্রর পরিমাণ বেশী (01011800101 

৩8০১০১ ) হয় তাহ। হউলে যোগান ও চাহিদাব সাধারণ শিয়মান্সারে 

জিনিষের মূল্য অপেক্ষাকৃত বাড়িয়। যাইবে । ফলে সেই দেশের 
জিনিষ বিদেশে কম রপ্টানী হইবে এবং বিদেশী জিনিষের আমদানী 



ব্বর্ণমান ১৫ 

বাড়িবে। অথচ বিদেশীকে জিনিষের মূল্য কাগজে দেওয়া! চলিবে ন|। 

ফলে দেশেব সোন। বিদেশে চলিয়া যাইতে সুরু করিবে। 

দ্বর্ণমন অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলনের প্রতিবন্ধকত। করিয়া এইরূপে 
তাহার কুফল নিবাবণ করে। এই ত গেল স্ুবিধাব দিক। 

একট! অসুবিধার দিকও ইহ।ব আছে | ইহার আহাযো বিভিন্ন 

দেশের মধ্যে বিনিময়ের হর ঠিক থাকে সত্য কিন্ত কোন জিনিষেব দর 

দেশ-বিশেষেব যোগান ও চাহিদ", তৈরি খবচ, মুদ্রার পরিম।ণ ইত্যাদি 
অবস্থাণ উপর ততট। নির্ভন কণে ন।'_পুথিবীময় মোট দ্বর্ণের পরিম।ণ ও 

অন্ান্ত অবস্থার উপর যতট। নির্ভৰ করে। বিিন্ন দেশের মধ্যে সর্বপ্রক।ব 

ব্যবধ।ন ঘুচিঘা যাওমায় কোন দেশের পণ্য আর এখন কেবল সেই 

দেশেন পণ্য হিসাবেই গণ্য হইতে পারে 1) বিশ্বেব সকল হাটই তাহাব 

খোজ পাখে এবং সেই কারণেই তাহ!ব কদর ছুনিয়ার হাটের অবস্থার 
উপণ শির্ভর করে। আমবা দেখিঘ|ছি বিশ্বে হটে কেশ।বেচর মল্য 

দেওয়। হয় স্বর্ণে। পথ্য বিনিময়ে যদি আমরা স্বর্ণ লছতে চাই তাহ! 
হইলে পুথিবীৰ পণ্যের দব পুথিবীব দ্বর্ণেৰ পবিম।ণের উপর নির্ভর 
করিবে । তাই 1বশ্বেব হাটেধ দরদ হাব শিজ নিয়মে যেমন নিত 

ওঠ|-নামা করিতে থাকে, বিভিন্ন দেশের দনকেও তাহাণ সহিত তাল 
রাখির। চলিতে হয়। ব্যাপার দ'।ডাইয়।ছে এই থে, স্বর্ণমানেব 
সাহ।য্যে সমগ্র পথিবীৰ সহিত ব্যবসাক্ষেত্রে আমাদেন সংযোগ 

যেমন সহজ হইয়াছে, তেমনি আমাদেব দেশের জিশিষের দর অর্থে 

সংকোচন ও প্রসাবণ (06110017100 170101011) সাহায্যে 

নিয়ন্ত্রিত করিব শক্তি আমাদের হাতের বাহিরে চপিয়া গিয়াছে। 

আজকাল একদল লোক, যাহাদের একট! নির্দিষ্ট আগের উপর 
জীবিকা নির্ভর করে, দরের এই নিঘ্ত পরিবর্তন কিছুতেই 



টি টাকার কথা 

ম ২ পছন্দ করিতে পারেন না--শাগ্যান্বেষী দলেব নিকট ইহ! যহই 

লোহশীয় হউক না কেন। 

পৃথিবীব বাজ!ব দবের ওঠা-নাম। প্রধানত; কি কারণে হয এখানে 

তাহ।ৰ একটু আলোচনা কবা আবগ্তক। আমপা দেখিয়াছি বিশ্বেব 

হাটে কেন।বেচ। বাহত যে-ভাবেই হউক ন| কেন, কার্যাভঃ ও প্রকৃত 

প্রস্ত(বে সোনার সাহাযোই ইহা সম্পন্ন হইঘ! থকে । তাহা হইলে 

অর্থনীতি মুলঙ্বত্র যোগান ৭ চাহিদার নিয়মংন্রসাবে বিশ্বের স্বর্ণ 

তহবিলের কম-বেশীর সহিঠ কিনিষেব পরব দির সোনার 

পরিমাণ কমিঘা "গেলে ভিনিষ ক্রষকাণীন আম।দিগকে বাধ্য হইয়ঃ 

সোন। কম দিতে হইবে, অর্থাৎ £জনিষেব দর কমনিবে। পক্ষান্তবে 

পৃথিবীব স্বর্ণ তহবিল বুদ্ধি পাইলে ডিণিষ কিশিহে অবরক সোনা ওযা 

সহজ হয় এবং জিনের দ্ব লাটিতে থাকে । সেই জন্যই দক্ষিণ 

আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিষা। ও ক্যাণিফশিযার স্বর্ণথনে আবিক্ছাদের আগ 

পৃথিবীর বাজাব-দৰ চধাছ্িল। কিন্তু বর্তমান সমনে পিধিমাণ 

পণ্যছন্য হটে মাসিততিতে সেই পরিমানে স্বর্ণ বুদ্ধি পাভতেক্ছে না 

তদুপরি আমেবিকাদ ও জ্ান্লে প্রশ্তিত দ্বর্ণ অব্যবহৃত অনগ্থাথ আবদ্ধ 

আছে। চলতি সোশাল এই ঘাটি বাজাবাপর পণ্ডিদা যাঁওঘাব অন্যতম 

প্রধান কারণ । 

ইংলপ্ ১৯১ সাল স্বর্ধান পরিলগ করিতে বাধা হইল কেন 

এসং এই পদ্থ। অপপন্বন করিত তাহার পাও শর্ঠি কি হইঘ্াছে এক্ষণে 

হাভ। আলোটচিন' কবা যাক | অর্গেক (01000765ব) প। দ্রব্যের পিশিম 

স্বণ দিতি ন। পাঝিলেই স্বপ্মান পপিহার কণা হিন্ন উপায় থকে আং 

পিন ইহা বুঝিতে পারাখার়। কিন্ধু স্বর্ণেব প্রধান হাট হংলগ্ডে 
চে 

দহ নী চি নি মি নু সর: ০ ৪ & 

স্বণী্ান পটল নক কবিরা হাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে । এই 



্বণ্মান ১৭ 

'আলোচণ! প্রসঙ্গে কি করি! প্রভূত স্বর্ণ আমেরিকায় ও ফ্রান্সে আসিয়! 

জম! হইল তাহা ও আমর বুঝিতে পারিন। ইংবেজ জাতিকে তাহাদের 

খাগ্ঘদ্রবা, কীচা মাল ইত্যাদি বিদেশ হইতে অনেক পরিমাণে কিনিতে 

'হুয় বলিষা তাহাব পপ্তানণী অপেক্ষা আমদানী অধিক এবং বাণিজ্যের 

গতি (0১21:৮706 01 0০) তাহা বৰ প্রতিকুল। ইহাব অর্থ এই যে, 

বাণিজ্য কবিয়। ইংলগু বিদেশ হইতে যত টাকা পায় তদপেক্ষা বেশী 

টাক! তাহাব বিদেশকে দিতে হ্য়। এই অতিরিক্ত টাকার দ্বর্ণ 

প্রতি বংসর ত।হ।ব দেশ হইতে বাহিবে চলিয়! যাইবার কথ|। 

কিন্তু এই সঙ্কটকাল উপস্থিত হইপাব পুর্ব পর্যন্ত, বিদেশে 

ইংবেজেন থে বি পুল মূলধন ব্যবসায়ে খটিত তাহাব সুদ '৪ লাঁভ এবং 
পণ্যবাহী শৌবহ্ন (1))0765৮1001101702511106) হহীতে তাহার আয় এত 

অধিক ছিল যে তদ্দকণ বিদেশকে অনিনিক্ত আমদাশীর জন্য কোন 

টাক! দেওয়ান প্রযোজন হওয়। দূবেব কথা, উপনন্ধ প্রতি বৎসৰ 

ইংবেজই বিদেশ হইতে বহু টাক! পাইবার হকদাণ [ছল। কিন্ত 
বিশ্বব্যাপী বাবসা মন্দান সঙ্ষে সর্ষে ইংলগ্ডের এই সব আয় অন্যন্ত 

হ্বাসপ্রাপ্ন হইতে আপন্ত করে এবং আব ব্যপেব হিমাৰ নিকাশ অন্ত 

তাহাকে দেনদার হইতে হয়। ইংলগ্ডে স্বর্ণ।ত|বেব ইহ! অন্যতম 

কারণ, যদিও গ্রাধান কাবণ নহে । 
প্রব।ন ক।রখ খুঁজি হইলে আমাদিগকে ইউরোপীয় তৎকালীন 

কতকগুলি অনস্থাব প্রতি দষ্টপাত করিতে হইবে। লডাইয়েন প্ 

হৃতযব্বন্থ দম্মীণীর উপব পন্দত-প্রনান খণভ।ব চাপাহখা। দেওয়া হইল। 

ব্যবস।-বণিজ্য, পনাবাহা নৌবাহিশী যাহার সমূলে ধ্বংস গ্রাপ্তহ ইয়ছে, 
যাহাব বিদেশ হইতে আনীত মুখের অনের মূল্যটুকু পথ্যন্ত দিবার 

শক্তি ছিল না, সে কোথা হইতে এত টাক। দিবে? কিন্তু ইহার! 



১৮ টাকাব কথা 

বিষম জেদী জাত, তাই মবণ পণ কথিয়া বৈদেশিক বণিজ্য নূন 
কনিষা গড়িয়া তুলিবাব জন্য উঠিষ। পিয়া লগিল। কিছু তাহার 
জন্য বিপুল মুলধনের দবকাব, মূলবণ আসিবে কোথা হইতে? 

আমেরিকা ও ইংলগ তাহাকে টাকা ধব দিতে বাসী হইল। ফলে 

জান্মীণী অতি অল্প সময়ের ভিতর নিজেব ব্যবসা-বাণিঙ্গোব আশ্চর্া- 

বকম উন্নতিসাধন কবিষ| ফেলিল | কিন্তু ধাব-করা টাকার স্থদ আছে 

এবং আুুঘাগ বুঝিঘ! ইভাব। সদ ৪ খুব উচ্চ হাবে ধনিয়া লইদাডিলেন। 

কাজেই বিবাউ খণের বোঝা! মাথাষ কলিযা এত চেই।তেও জার্মমাণী 

তাহ।ব অবস্থ।ৰ পবিপর্ভন বিশেষ করিতে পাবিণ লা। ইতিমধ্যে 

৯২৮-২৯ সালে আমেবিক শিজের 'আশান্তদীণ কহকগুলি কাবাণ 

জান্মাণীকে অংর ট;ঃকা ধাব দিতে বাজী হইল শা। ফলে জান্মানী 

অবস্থা হইল সঙ্গীন। জাম্মাণীণ ধ্বংস ফ্রান্সের প্রঙাব ইউবোপে 
ইউপো (পে একট। বিপ্লবের সষ্টিও 

লণ্ড শিশ্িই থ।কিতে পার্ল 

ন। এবং জান্মাণীকে খণ-দ।ন ব্যাপারে আমেবিকাব শুন্য স্তান অধিকার 

কনিল। অবন্ত ইহার পিভনে রাজনৈতিক কাবণ ব্যহীত লাতের 
প্রত্যাশাও ছিল। ব্যবসায় মন্দা রি ইংবেজ ব্যাঙ্কাবদেব হাতে বনু 
টাকা জমিঘা যাঘ। আমেপিকা ও ফ্রান্সেব ধশী সম্প্রদাযষের অনেক 
টাকাও এই-সব ব্যাঙ্কে সুদে ০ ইংবেজ বাঙ্কাববা তিল 
টাকা সুদে ইহ|দেব টাকা গচ্ছিত বাগিয়। আট টাকা সুদে এ টাক। 

জাম্মাণীকে ধার দিতে লাগিলেন। কিন্ত পৃথিবীর ব্যবসার অবস্থা 

নিয্লগামী হওয়ায় জাম্মীণী কিছুতেই আর ভাল সামলাইতে প।রিল 

না। তাহার অবস্থ| যত বেশী সঙ্গীন হইতে লাগিল, নিজেদের 

পুর্্ঘ প্রদত্ত অর্থ বাচাইবাব জণ্য তাহাকে পক্ষা কর ইংরেজের তত 



স্বর্ণমান ১৯ 

বেশী আবশ্তক হইয়া পডিল। ফলে বাধ্য হইয়া আরও বেশী কবিয়] 

টাক। ইংরেজ জান্মীপাকে ধান দিতে লাগিল। এইউবপ খণদ!নের 

জন্য ইংবেজদের তাবী অবস্থ। সম্বন্ধে কতকট। আস্থাহীনতার দরুণও 

বটে, আব রা দেশেব অর্থমন্কট হখন গুকতব হওয়াণ দকণও 

বটে, ক ইংবেজদেব ব্যাঙ্কে স্বল্প মেধাদে গচ্ছিত টাক। ফেব 

চাহিন! বসিণ ! কিন্ত ইতনেজাদেব দেনদান জাঙ্দাণা, অষ্টেলিয়।, দক্ষিণ- 

আ.ফ্রকা গা» দেশ কেছই হাহ।কে উাক। দিতে পাবিল না) বাধ্য 

তইযা ইংবেছ কে শাহার নিজ নিঞার্ভ তহবিল হইতে 'আমেবিকায 

স্বর্ণ প|ঠাইতে তইণ। 'এইনপে এত স্বর্ণ বাহিব হইয। খাইতে লাগি 

থে) শত্বণ এজ ন্বর্ণ-বপ্পানা বঙ্ধ কবিতে শা] পাবিলে ইধবজের স্বর্ণ-তহবিল 

শন্য হওয।প সন্তংপনা ভহম। পডিল। ইখন আমেপিক। হইতে খণ 

গ্রহণ কবিয়া এক ন্বর্ণপপ্রানা বন্ধ করিবাপ ঠ১&| কন। হইল। কিন 

তাহ। সত্বেও আমেবিকার মহাজনেপ। উংদগু হইতে ট/ক। তুলিয়া লইতে 

ক্ষংন্ত হইলেন না। ফলে আমেবিক। হইতে যে-টাক। ধর লওয়। 

হইল তাহাও শী নিঃশেষ হইয। গেল। পুনবাষ খনগ্রহণের চেষ্ট। 

কবিলে আমেবিক। এমশ কতকগুলি অপমা পচ সর্ত কবি লইলেন 

যাহার ফলে ইংঘেজ মন্তীবর্গেব মধ্যে মভভেদ উপস্থিত হইয়া “লেবার, 

গবর্ষেণ্ট পদতাগ করিতে বাধ্য হশ এবং বক্ষণনীল ও শ্রমিক দলের 

পংমিশ্রণে বর্তমান গ্াশানাল গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠ। হয়। এই-সব 

গে।লমালে ইংরেজদের প্রন্টি আমেরিকা ও ফ্রান্সেপ আস্থ। আবও 

কখিয়। যায়। মাহিন। কমানো লইয়া ইংবেজ নৌ-সেন।নীর মধ্যে 

একট! ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সংবাদ ইতিমধ্যে প্রচারিত হুহয়। পড়ে 'এবং 
ফ্রান্স ও আমেরিক। উভঘ দেশ তাহাদের প্র।পা টাকার জন্ত অধিকতর 

ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন উপায়ান্তবহীন হইদ্লা ইংলগুকে স্বর্ণমান 



২০ টাকার কথা 

পবিহাৰ করিতে হঘ। এই সময়ে আমেপিকা, ফ্রান্স ও উংলগ্ডের 

স্বর্-তহবিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইংলগডেব অবস্থা কি পর্যাস্ত 

কাহিল হইয়(ছিল তাহ। বুনিতে পাঁব। যাইবে । ১৯০১ সালে আমেবিকার 

স্বর্-তহবিলেব পরিমাণ হইল ৪৬০০ মিলিধন ডপাব ; ফ্রান্সেব ২৩০০ 

মিলিয়ন ঢলাঁব ; উংলাুগু ৬৫০ মিলিষন লাব মাত্র । 

স্বর্ণমান্ পবিহান করান কলে বিদেশী মহাঁদশদের দেনা পবিশোধ 
কব! ঠিন্ন অর কাহাকেও সোন। দেওধার দয হইতে ইংলও বক্ষ। 

পাইল এবং সঙ্গে সচ্গ বিদেশে স্বণ বপ্ুানী করিবার 'মধিকাসও 'আইন- 

দ্বাৰা বহি কল! হইল। ন্বর্ণহান হইয়া এক পাউগ কাগছেব নোটেৰ 

মূল্য কমিয়া গেল এবং যেখাচুন 'এক পাউ ইালিং ৪৮৬ ঢলাবের 

সমান ছিল, সেখানে তাহাপ মা ন্যুনকরে 2০০ ও উদ্ধকলে ৪ ছলাৰ 

মাত্র দাডাইল। এউ ব্যাপাপে জগখ সমক্ষে ইংলাগের সম্মানের খুবই 

লাঘব হইল বটে, িন্ স্ব্মান পপির করব ফল তাহান পক্ষে শাপে 

বর হইযা দঢাইল। ষ্টাপি৪ব মুলা হাস পাওয়ায় বিল!তি মালেন 
চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে বাচিঘা গেল। কানণ ্টলিঙেব বিনিমযে ফ্রান্স, 

আমেরিকা বা. অন্যান্ত দেশকে কম স্বর্ণমূদ্রা দিবাব প্রযমোজন হইল। 

আমেবিকা ও অন্যান্ত দেশ উচ্চহাবে আমদ[না গক্ষ বসাইয়। বিদেশী 

জিনিষেন আমদাশী বন্ধ করিবান তে চেষ্টা কৰিছিল উংবেজ তাহা 
এইভীরে আংশিক ব্যর্থ কপির। দিল। তাই উংলগ্ড যখন সমর-খণের 

দায় হইনে মুক্তি পাইবাৰ জ্ঞন্য আমেরিক!ন নিকট অন্নোধ জানাইল, 
তখন মহাজন পক্ষ হহীতে এমন একট! সর্ভীব কথা উঠিয়াছিল ষে, 

ইত্লগু যদি স্বর্ণমান পুনঃ গ্রহণ করে তবেই "াহাদেন অন্ুরেৰ সম্বন্ধে 

আমরিক। বিবেচনা করিতে পাবে। ইংলও্ড এইরূপ সর্ভে অতান্ত 

আপন্তি করে। ফলে ওম!শিংটন আলোচনায় মিঃ ম্যকডোনান্ড ও 
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মিঃ রুজনেণ্টের মধ্যে কোনবপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাই; অধিকস্ত 

মিঃ ম্য/কছেন।ল্ডকে শিজগুহে আদব-আপ্যয়নে পধিতেষ করার 

সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা স্বর্ণম।ন পরিহাৰ ঘোবণ। করিয়। ইংলগ্কে 

পাণ্টা জবান দিয়াছে । ইহ শস্বীকার কবা যায় না যে, ১৯৩১ সালে 

ত্বর্ণন!শ পধিন্য'গ কবিয়া বিশিমঘ হারে অনিশ্চয়তা সন্ধেও মন্দার 

ব|জ|রে জিশিষের দর কমাইতে পাপিধা ইংল'গ কিছুটা স|মলাইয়| 

পইতে পাপিযাছে। অবশ্য এ সুবিপ। বেশী দিন খাকিবে নি 

আমোরিকান গ্ঠায় জ্রান্স এবং অন্যান্য দেশও স্ব্মান পবিত্যাগ করে। * 

এক্ণে পৃথিবীর রণ আর্থিক সমন্ত। সম্বন্ধে আমরা এইরূপ 

একট! ধাবণ। মোটামুটি কবিতে পাবি-পুথিবীঠে কাচা ও তৈরী মাল 

অঠিপিক্ত পবিমাণে ও হইছে; অর্থে বা স্বরণে পবিমাণ এ 

মালেব অন্তপাতে বৃদ্ধি পায় নাই) আন্তজ্জতিক খণের চাপে ও 

আন্তাগ্য কবদে স্বদেখ এগ প্রহ্যেক দেশের প্রয়েজন অন্ষায়ী না 

হুওয়।য় পুথিবার অর্থেব বা সোনার বাজারে একট। অস,নপ্জন্ত ঘটিনাছে। 

বপ্াণী অপেক্ষা আমদানী বেশী হইয়। দেশের অর্থ বাহ।তে বিদেশে 

চণিয়া শা যায ভজ্জন্ত বিদেশী মালে ডপখ অরতপিক্ত শুদ্ধ বসাইয়| 

আব্তজ্জ1তিক ব!ণিজ্যে বাধার সৃষ্টি কণ। হইতেছে; অবস্থাব চাপে 

পড়িয়। কতগুলি দেশ হ্বর্থম।ন পশিহার করিতে বাধ্য হওয়য় এবং 

তাহ|ব ফলে তাহাদের ম।ল বিদেশে স্বল্পমল্যে বিক্রধের সুবিধা হওয়ায় 

পরম্পবেব মধ্যে বেষারেখি ও বিবোধ বৃদ্ধি পাইভেছে। 

স্বণম।ণ পশিহাবেপ অন্তণিহিত কারণ খিদুরিত করিয়। বিনিময়ের 

হাবখ্িব বাখিঘ়! £202)0825] 17166 16৮৫]-এব উন্নতি সাধন করিতে 

পাপ্সিলেই সমন্ত!ব সমাধান হইতে পাবে ইহ। আমর। বুঝিতে পারি- 

তেছি। কিন্কি কবিয়। তাহ! সস্তব এক্ষণে ইহাই প্রশ্ন বা সমন্তা | 



ইহ টাকার কথা 

সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখিলে যেমন কোন ভাতিব সমষ্টিগত স্বার্থ 

শর] হইতে পাবে না, ০সইঈরূপ প্াতাক জ[তিই যদি নিল রি ভা পে(উ'গ 

অক ফ্রেশ দাবি কবে, তাহ হইণে পবস্পবসংপ্রিষ্ট এই আন্তজ্জতিক 

সমন্তাব মীমাংস। হওষ। স্দূুবপব|ভত | দেশসমূহের মনোবুগ্ডতি যদি 

বিশ্বাস ও সাঁহসেব সহিত জাীষভাব 9 বিশ্বমানবভাব মমনয কবিতে 

না পাবে, তাহা হইলে মীমাংস। অসম্ভব এবং সম্মথে বিপ্লব ও নৃহন সষ্টি 

এক প্রকার অবশ্যন্তাবী | 

মান যতদিন থকিবে ততদিশ নোটেস পপিবর্তে স্বর্ণ দিবার সর্তও 

থাকিবে এবং আইন কবিয়! স্বণেণ 'অভি্িভ্ঞ নোটের পরিমাণ সামাবদ্ধ 

করিতে হইবে; চুনিঘ।ণ পণা বাঁটিঘ। চিলেও দব চা বাখিবাণ ভত্য 

ইচ্ছামত নেট প্রচলন কব যাইবে না| সেইছন্ধ গ্রগ্ন উষ্ঠিনাচ্ছে ছুণিয়াৰ 

স্বর্-তহবিল অনুয'যী আরব প্রযেজন দিত নং কনিঘা হুশিঘব 

পণ্যেণ পবিম|ণ অন্ভসাে অর্থ প্রচলন করা সম্ভব কি-ন।। ভাত শঠলে 

অর্থেব প্বিমণ বাডিবে, সঙ্গে সঙ্গে জিনিষে মুলাও চটিযা খভিবে এবং 
সেই মুূলাৰ এহ ঘন ঘন পপিবর্জণ হইবে না| কিন্ত তাভা করিতে 

€ সি 

হইলে দেশ-বিশেষের চেষ্টায় উহ সম্ভব হইতে পাপে শা। সকল জ!তি 

মিলিম। যদি 'একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠ। কশিতে পাবে এবং সেই বাঙ্ক 

বর্দি সকল জাতিন সম্মতি 'অন্ূরস।7৭ পুথিবীর াণ্যেব পরিমাণ বুঝিয়া 
ও 

মুদ্রান পনিঘাণ শিনগ্বিত করিতে পাবে হিবেই ইভ| সম্ভব । ইাতে 

সখি কার্য; ফ্রান্স, ইটালা ও মণ্য ইউবো?পর ক্ষুদ্র কএকটি 'দেশ 

ব্যনহীত অধিকাংশ দেশই স্বর্মান পরিহ]াগ কনিয়াছে। এবং স্বর্ণঘান 
বজাম রাখিতে ষাইয়। ফ্রান্সেন অবস্থাও ক।হল হইয়। উঠিয়ছে। কোন 
গভর্ণমেন্টই স্থায়ী রর না পাবাব দরুণ ফ্রান্সে বর্তমানে যে সমস্তার 
উদ্ভব হইগ্ছে তাহার জন্য এই স্বর্ণম[ন-নীতিও বিশেষ ভাবে দায়ী। 



স্বর্ণমান ২৩ 

স্বর্ণম।ন একেবারে পনিত্যাগ করিবার প্রয়েজন হইবে না। কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কেব শিংদ্িশ অনুযায়ী স্বর্ণের অনুপাতে প্রত্যেক দেশের নোট প্রচলন 

করিবার ক্ষমতা! আরও কিছু বাড়াইয়। দিতে হইবে এবং বিঠিন্ন দেশের 
মধ্যে হিসাব-শিকাশ হইয়া থে দেন। দাড়াইবে শুধু হাহ। স্ব্ণদ্ধারা 

প্রিশে!ধ করিলেই চলিবে । এমনও কেহ কেহ বলেন, দ্রেন। স্ব্ণদবার| 

পরিশে।ধ না কবিয়। জিনিষের দ্বাৰ। পরিশোধ কবিবার অধিক।র দিতে 

হুইবে। আবার এপ মতও কেহ কেহ পোষণ বরন যে, পৃথিবীর 

সকল দেশের শ্বণ-তহবিল আব্তর্জ(তিক সজ্বের (1৩229 01 [00773 

এব) কিংবা কেন্দ্রীর ব্যাঙ্গেপ জিন্মায় থাকিবে এবং সেখানে প্রত্যেক দেশেন 

প্রয়োজন অনুযায়ী বেনদেশ হইদ1 হিসাবে জমা-খরচ হইবে। কিন্ধ 

এই পন্থা কার্যকবী করিতে হইলে প্রত্যেক দেশেব স্বাতন্ত্র। ওক্বেচ্ছান- 
বন্তিতাকে অনেকখানি লোপ কিয় দিতে হইবে। বৃহত্বর মঙ্গলের 
জন্য হহাব একান্ত আবশ্যকত। থাকিলেও সেই মনে[শাবেবশিতান্তই 
অভাব দেখা যাইতেছে । অথচ এত আলোচন। এবং চিস্তাব পরও অন্য 

“কান পন্থ। নিদ্দেশ আজ পর্যন্তও হইল ন|। 

এ ১৭৮৯ 



ভারতে মুদ্রানীতি 

কোন দেশের আথিক উন্নতিব সহিত সেই দেশেব যুদ্রাসম্পকী় 
নীতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহ্যাছে, এ কথা ভূপিলে আমাদের বর্তমান 

যুগে চলিবে না । অথচ ইহা। বল। বোধ হয় মোটেই অত্যুর্তি হইবে 

না যে, এ সম্পর্কে আমাদেব অত্যন্ত জ্ঞাণাঙাব। আমাদেব বিদ্বত্জন- 

সমাজে আজও এমন লোকের অসছ্ান নাই ধাহ।ব| মনে করেন এবং 

অসন্দিগ্ধ চিন্তে বলিয়াও থাকেন, “গভণমেণ্টের আর তাবনা কি, টাক! 

তৈবি করিবার জন্য টাকশ।ল রহিয়াছে, যখন যত খুসী টাক! ও নোট 

্রস্তত করিয়া লইলেই হইল।” ব্হন্ত এই যে, শ্রোতাদের মধ্যেও 
এ-সব বিষষে অনেবেন ধাবণা অনেকটা পবধকালতত্বের স্ত!ঘই অস্পষ্ট 

হওয়ায়, তাহাদের পক্ষেও নীবব গান্তীর্্যেব সহিত এসব বিজ্জজনোচিত 

উক্তি মানিয়। লওয়। হিন্ন গত্যস্তব থাকে না। কিন্ত বিষয়টা মোটেই 

হান্তবসাত্ক নহে, পবস্থ ইহ। খেমশি জটিল তেমনি আমাদের পক্ষে 

মারাত্মক; কারণ আমদের ব্যবসাবাণিজ্য, অন্নবস্ত্র এক কথায়, 

আমাদেব জীবন-মরণের অনেকখানি ইহার হাতে । বুটিশ-শ।সনে 

“শান্তি ও শৃঙ্খলা” প্রতিট্িত হইয়াছে; আমাদেব ধণবন্ চোধ-চাকাত, 
ঠগের হাত হইতে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে; সিপ্|ই-শান্্রীঃ আইন- 
আদালত, জজ-কউসিলি সকণে মিলিয়া ধর্মরাজের দন নও 
বহন করিতেছে--এ সবই সত্য এবং এ-সৰ কথা! আজক|ল আমাদের 
স্কুলে ছোট ছে!ট বালকেরাও জানে। কিন্ত যাহা আজিকার দিনে 
আমাদিগকে তাল করিয়া বুঝিতে ও শিখিতে হইবে তাহা হইন্েছে, 



ভারতে মুদ্রানীতি ২৫. 

এই যে, বর্তম।ন যুগে শান্তি ও শৃঙ্খল।র মধ্যেও নিপুণ অদৃশ্ঠ হস্তে পবস্বা- 

পহরণ চলিয়।ছে এবং এক জাতি অপর জাতির দৌলতে ফাপির। 
উঠিতেছে। ইহারই নাম 801011716 951)10160191) বা বৈজ্ঞানিক 

পন্থায় ধনমোক্ষণ। এইনপ নীরব প্রক্তিয়।র ফল শত শত নাদির শার 

লুঠন অপেক্ষ।ও অনেক হুর্বল জাতিব পক্ষে ভয়ানক হইয়া! উঠিয়াছে। 

বর্তমান প্রবন্ধে অর্থশান্ত্রেংই একটি বড অপ্যায়-_- ভারতীয় মুদ্রা তন সম্বন্ধে 

কিঞ্চিং আলোচনা কবিব | 

মুদা মানতষের দেন।-পাওন। মিটান সম্পর্কে মধ্যস্থ হইয়া কাব্য 

কনে এবং এই াবে বিভিন্ন মানুষ ও দেশের মধ্যে পণ্য-ধিনিময়ের 

সুবিধা করিয়া দেয়। উহা ক্রেত| ও বিক্রেতাব মধ্যে জামিন-স্বরূপ 

দাডাইয়। বিক্রেত।কে বলিতে থাকে, “তুমি ভোমার পণ্যের বিনিময়ে 

অন্য কোন পণা দাবী করিও না, তাহার পবিপর্তে আম।কে গ্রহণ কর, 

অ!মি তে।মার সকল প্রয়োজন মিট।ইন 1” এইবপ বা।পক যাহার 

প্রয়েজনীয়তা তাহা] এমন একট! বস্তু হওয়া আবপ্ক খাহা! আকারে ব1 

পরিমাণে বিস্তৃত হইবে না এবং যাঁহ!কে বক্ষ। কবিতে বা হস্তান্তর করিতে 

অন্থুবিধ। হইবে না । অধিকন্থ তাহা টেকসই হইবে এবং জগতে তাহার 

নিজেব একট! প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য থাকিবে । এই কারণে সর্বদেশে 

ও সর্দ্বকালে ন্র্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু স্ুদ।-জগতে একাধিপত্য করিয়! 
কৌলীন্য লাভ করিয়াছে । কোন দেশের গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই মুদ্র 
প্রস্তত করিয়া ধনী হইতে পাঁধেন না; কাবণ তাহ!কে স্বর্ণ, রৌপ্য 

ইত্যাদি ধাতু বাজার হইতে মূল্য দিয়! ক্রয় করিতে হইবে এবং সধারণ 
নিয়ম।নুয।য়ী ধাতুর যাহ! মূল্য তাহাই যুদ্রাব মূল্য-শ্ববূপ শিদ্ধীবণ করিতে 

হইবে। এখানে কাগজের তৈবী নোটের কথ! উঠিতে পারে৷ তাহার 

উত্তব এই যে, কাজকর্মের সুবিধার জন্য সকল দেশের গভর্ণমেণ্ট নৌটেব 



২৬ টাকার কথ। 

প্রচলন করিলেও নোটের বিনিময়ে টাকা বা মুদ্র। দিবাব আইনসঙ্গত 
দায়িত্ব গতমেণ্টেব সর্বদাই রহিয়াছে এবং তদ্দরণ তাহাকে স্বর্ণ ব। 

রৌপ্য তহবিল পৃথক কবিয়। রাখিতে হয়। কে।ন গঠর্ণমেণ্ট যখন নোটের 

বিনিময়ে স্বর্ণ ব। বৌপ্য দিতে অসমর্থ হন (যেমন ন্বর্মান পরিত্যাগ 

কবিয়া ইংলণড, আমেবিকা প্রতি দেশে সম্প্রতি ঘর্টিয়াছে) তখন সেই 
গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা কোন বিশেষ কাবণে সঙ্কটাপন্ন এবং এই 

ব্যবস্থা! সাময়িক বুঝিতে হইবে । 

গভণমেন্টেব ন্যাঘ় সবকানীা টাকশ।লে স্ব্ণ ব! বৌপ্য জম! দিয়া 

নিখবচার মুদ্রা প্রস্থত কবিবা লইবাব অধিকার সকল সম্য দেশের 

প্রজ।বর্গেবও সাধাবণ অবস্থায় রহিঘান্ছে | এহ অধিক।ন হইতে আমবা 

ভারতবাসী ১৮৯৩ সাপের আইনদ্বাবা বঞ্চিত হইয়ছি এবং সম্ভবতঃ 

তাহাবই ফলে উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণান উৎপত্তি হইয়াছে। 

এখনে একট! কথা বলির বাখ। আ'নশ্যক। সমব-খণ, আন্তর্জাতিক 

বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কর্মুদ্ধারা পাশ্চাত্য দেশসমূহ আম্মক্কত 

ব্যাধিব স্থষ্টি কবিরা সম্কঈগকলে যে সকল বিশেম ব্যবস্থ! অবপশ্বন কাবতে 

বাধ্য হইতেছে, সেই সকল বর্তমান আলে।চনায় ধর্তব্য নহে। সহজ 

স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনীতিব যে-সকল হিতিকব মুলস্ত্র সভ্যদেশে 

অন্ুস্থত হয়, সেই সব সুত্রে প্রতি দৃষ্টি বাখিয়।ই আাবতের অবস্থ। বিচার 

কবিতে হইবে । উপরোক্ত আলোচন। হইতে আমবা এইরূপ ছৃইটা 

সাধারণ নীতি বাঁ স্ুত্রের পরিচর পাইয়াছি--(১) প্রত্যেক দেশের 

প্রধান মুদ্রাব বাহিরেৰ নিদিষ্ট মূল্যের সহিত তাহার অন্তর্গত ধাতুর 
মূলের কোন প্রহ্েদ থাকিবে না; (২) সর্বসাধাবণের স্বকাণী টাকশাল 

হইতে টাক] প্রস্থত করিয়া লইব।র অবাধ অর্ধকার থাকিবে। হুর্ভাগ্য- 

বশতঃ ভাবতে ইহার কোনটাই বিষ্যম(ন নাই। অর্থশান্ত্রে যাহাকে 



ভাবতে মুদ্রানীতি ২৭ 

অন্ত্যজ ব। হীন মুদ্রা (9752 01 (()10০1) 00117) বলে, হ'বতেৰ বৌপাযমুদ্রা 

সেই শ্রেণীর । ইহার ধাতুব মূল্য "অপেক্ষা গতর্ণমেন্ট-নিদ্ধীরিল মূল্য 

প্রা দ্বিগ্তণ। বিশ্বের আব কোন উন্নতিশীল জাতিব প্রধান মুদ্রার এপ 

হীন অবস্থ। অ।ছে বলিয়। আমব। অবগত নহি। প্রথম শীতিব ব্যতিক্রম 

ঘটিলে দ্বিতীয় লীতিকেও পরিহান কবা ভিন্ন উপায় থাকে না। মন্তথা 

স্বপ্ন মূল্য ধাতুদ্ধার। অধিক মুল্েন মুদ্র। লাভ কবিয়। রাতাব।তি ধশী 

হইবাব সহজ কল্পন।য় সকণেই চঞ্চল হইয়। উঠিবে ! 

অব বণিজ্য ও বিন দেশের দেনা-পাওনা সহজে শিষ্পন্তি 

করিব জন্য আর্থিক ব্যবস্থ। যথাসম্ভব গহ্ভ ও সরল হওয়। আবগ্যক | 

প্রত্যেক দেশেন মুদ্। খদি পুর্ণ মলোৰ স্বর্ণ বা বৌপ্য ধাতুব উপৰ 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবস|-বাণিজ্েধ দায় মিটাইবাব জণ্য মুদ্রার 

মপ্রতুল হইলে প্রযেছন অন্ুযাখী যদি মপকাদী টাকশাল হইতে 
উহ] প্রস্তুত কবিষ| পওষ| বিধিমত সম্ভব হধ, তাহা হইলে অন্ত 'ও 

বহিবণিজ্যের দেনা-প1ওন| মিটাণ সম্পর্কে অনেক সমস্ত হাত হইতে 

আমবা। যুক্তিলাশ কাঁবিতে পাবি। এমন কি যুদ্ধবিগ্রহ আদি 

গুক»র ও অস্ব।হাবিক অবস্থণ ফলে আন্তজ্জ।তিক দেনা পাওনাৰ 

তুলাদণ্ড একদিকে অশিরিক্ত ভাবী হইয়া অধিকাংশ স্বর্ণ বা বৌপ্য 

এক দ্রেশ হইতে অপব দেশে উধাও হইবার সম্ভাবনা না ঘটিলে 

(সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে যাহা ঘটিয়াছিল ) ইহা! অপেক্ষ! সুব্যবস্থা 

নুদ্রাব্য/পারে আধ কিছু হইতে পারে শ। বিষয়টি আবও পরিষ্কার 

করিয়| বলিবার চেষ্টা কৰা য|ক্। যদি ছুইটি পবস্পর-সংশ্লিষ্ট দেশের 

প্রধান মুদ্রা কোশবূপ ঘাটৃতি ন। থাকে, অর্থাৎ যদি উহ্বাদেৰ বহিক 

ও আন্যন্তরীণ মূল্য একই হয় এবং ছুইটি দেশই যি স্বর্ণমাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহ! হইলে মুদ্রানীতির মারপ্যাচে কোন পক্ষের 



২৮ টাকার কথা 

ঠকিবাব কোনবপ সম্ভাবনা থাকে না এবং তাহাদের মধ্যে দেনা পাওন' 

স্থির করা বা মিটানও সহজ হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিক|র ডলার, 

ইংলগ্ডের ষ্টালীং ও ফ্রান্সের ফ্র'যা মুদ্রাৰ কোনটিতে কি পরিমাণ স্বর্ণ 
আছে, আমর! জানি । স্ুুতর।ং জোগান ও চাহিদ|প সাধারণ শিয়মানু- 

সারে অন্যান্য জিনিষের ন্যায় স্বর্ণের বাজারদর কম-বেশী হইলেও 
তিনটি দেশেব স্বর্ণযুদ্রব আপেক্ষিক মূলা ঠিকই থাকিবে এখং দেনা- 

পাওনা মিট।ইতে গিয়। কাহ।কেও বিনিময়ের হেরফেরে পড়ির। ঠকিতে 

হইবে না। রৌপ্যমুদ্রবিশিষ্ট াশসমূহে? সঙ্গদ্ধেও সেই একই কথ' 
প্রযোজ্য। যদি এক দেশে স্বর্ণমুদ্রার ও অপব দেশে বৌগ্যমুদ্ধাঃ 
প্রচলন থকে, তাহ হইলেই উহাদের মধ্য হিসাব-নিক|শেব সময় 

কিছু গোল হইব!র সম্তাবন1 | কারণ, স্বর্ণ ও বৌগ্যের বিশিমষেব 

হার কোনও বাতুণ সাময়িক আধিক্য ব৷ অল্পতা হেতু কখনও কখনও 

কম বা বেশী হইতে পারে এবং তাহ।ণ ফলে পরম্পরে মধ্যে দেনা- 
পাওনাৰ পরিমাণ নডচড় হইরাঁ যাইবার সন্তাবশ। ঘটে। কোন 
ভারতীয় ব্যবসায়া ১৫,০০০ পাউও ই্ালিং মুলোব বিলাতী কাপড়ের 
“অর্ডার” দিবার সমর যদি বিনিময়ের হাঁর প্রতি টাকার ১ শিণিং ৬ পেশি 

হয়, তাহ। হইপে তাহাকে মূল্য বাবদ ২১০,০০০ টক! 'দিণেই চলিবে। 

কিন্ত ত1হ|ব পরেই যদি রূপ।ন দপ পড়িয়1! গিঘর। বাট হার ১ শিলিং 

৪ পেনি দাড়ায়, তাহ! হুইলে তাহাকে এ জিণিষের ভস্ত ২,২৫১০০৯ 
টাক' মূল্য দিতে হইবে। কেখল বাটার দরুণ তাহাকে এ ক্ষেব্রে 

২৫,০০০ টাকা বেশী দিতে হইতেছে! ঠিক হেমশি যদি কোণ 
ইংরেজ বণিক আমাদের দেশে বাট্টার হাব ১ শিলিং ৬ পেনি থাক! 

কালীন ২১০০১০০০ টাকা পাঁটের অর্ডার দেয়, আর মূলা দিবার সময় 

বাটার হার ১ শিলিং ৪ পেনি হয়, তাহা! হইলে তাহ|কে ১৫১০০৬ 



আবতে মুদ্রানীতি ২৯ 

পাটগ্ডেব পবিবর্তে মাত্র ১৩৩০ পউপ্ত ৬ শিলিং ৮ পেনি দ্রিলেই 

চলিবে । ছুই দেশের মুদ্র। যদি ছুই িনন ধাতুর হয়, তাহা হইলে 
মুলাব এইবূপ তারতম্য এবং শদ্দকণ একেব লাভ ও অপবেৰ ক্ষতি 

সময সময় অণিবা্ধ্য হইন| পছে। কিন্তু তাহাও অনেকট! নিবারণ 

কপিতত পাবা খাধ ঘদি সনকারী টাকশাল হইতে মুদ্র! তৈরী করিয়া 

লইবাবৰ অবাপ্প অধিকাৰ জনস!পানণের থাকে । কি তাবে ভাহা 

বলিতেছি। বিনিমযষেৰ হব কমিলেই কেনন করিম। আমদানী মালের 

দর বুদ্ধি এবং বপ্যাণী মালেপ দব হাস পায় তাহছ। উপনের দষ্টান্ত হইতে 
আমব। দেখিগ|ছি। ইহাব ফলে বিদেশী পণ্যে আমদানী কমিতে 

থাকে ও দেশী পণ্যেব রপ্রাশী বৃদ্ধি পান্ধ । আমদানী অপেক্ষা বপ্রানী 

বেশী হইলেই শাহাব মূল্য দিনা জন্য অধিকতর টাঁকাব আবশ্যক হয় 

এবং তক্জগ্য 'অপিকতন বৌপোপও প্রয়োজন হম । ফলে রৌপ্যের 
মু্যেব পুবৃদ্ধি পাইবাব সম্ভাবন! ঘটে এবং বিনিমষেব হাব পুর্ববীবস্থা 
বা সমত| (1১৮৮1 ) লাও কবিবাঁব চেষ্ট। কবে। আমাদের লেন-দেন 

প্রধানত ইংলশ্ডের সহিত। তাবপব আর যে-সকল দেশের সংহত 

আমাদের বাণিজ্যাদিব দরুণ আর্থিক সম্পর্ক তাহদেরও অধিকাংশ 

্বর্মাশবিশিষ্ট। ভাবতে বৌপ্যমুদ্রাব পরিবর্তে দ্বর্ণেব প্রচলন হইলে 
বিনিময়ে কবলে পটিয়া আমাদিগকে এভাবে ভূগিতে হইত না। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: আমব| অর্থশান্্রেব সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মগুলি 
হইতে বিচ্যুত হইয়। কেবলই সমন্তার পর সমস্তায় পতিত হইতেছি 
এবং শতছিদ্র-বিশিষ্ট মুৎপাত্রে বাবিধাবণের বার্থ প্রয়াসেব সভায় আমাদের 

মুদ্রা-সমস্তা-সমাধানের সকল চেষ্টা প্রতিহত হইতেছে। সেই ব্যর্থ 
চেষ্টার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এক্ষণে আলোচনা করিব । 

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-প্রাধান্ত চিরদিনঅক্ষুপ্র থাকায় সহআধিক 



৩০ টাকার কথা 

বৎসর যাবৎ স্বর্ণমুদ্রাই এতদঞ্চলে একা ধিপত্য করিয়া আসিতেছিল । 
উত্তণ ভাবতে মুমলমান গাজত্বকালে স্বর্ণ ও গৌপ্য দ্বিবিধ মুদ্রাবই 
প্রচলন ছিল; কিন্ত বাঁদশাহগণ রৌপ্যমুদ্রাকেই অধিকণ্তর প্রাধান্য 

দিতেন । ন্বর্ণ ও বৌপ্য মুদ্র।ব বিশিখযের হাব শিদি্ট করা ছিল না 

মুদ্রামধাস্থিত ধাতুব মূল্য অন্য।য়ী হার স্থির কর| হইত। এদিকে ধাতুব 
মূল্য পরিবর্তনশীল; ইহাতে কাজকন্মে অসুবিধা হয় দেখিয়। ঈষ্ট 

ইগ্ডিয়। কোম্পানী উনবিংশ শতান্দার প্রবস্তে ইহাদেব মধ্যে একট। 
নির্দিষ্ট বাট্টার হর বীধিয়! দিবাব চেষ্ট। করিয়াছিলেন । কিছু ধাড়ু৭ 

বাজার-দব স্থির না থ।কাষ নিদিষ্ট হবে দ্বিশিধ মুদ্রার (131117012115700- 

এন ) প্রচলন অসম্ভব হয় এবং ১৮৩৫ খুষ্টম্দে আইন-প্রণধন দ্বাণ! গমগ্র 
ভারতের জন্য এক তোলা ওকজনেৰ বৌপা মুদ্রণ প্রচলন বিপিবদ্ধ 

কবা হয়| দেণা পবিশে|ধেন জণ্ স্বর্ণমুদ্। লইতে ঈ্ ইণ্ডিদ। 
কোম্পানী আব খাধ্য বহিলেন ন|। এইবপে দ্বৈত মুদ্রাৰ পবিবর্ডে 

ভাবতে এক বকম মুদ্রার (1)50170।70111870-এব) প্রচলন হয। কেশ 

যে ক্বর্ণের পবিবর্ভে বৌপ্োব উপব কর্ডপক্ষেব সুনজব পঠিত 
হইল তাহা কারণ বুঝিতে পাবা খায় না। একট| কাবণ 
এই বল! হয় থে, ভাবতুব।সীর। স্বর্ণ বড ভালব।সে, স্বণমুদ্রা পাইলেই 
তাহা সিন্দুকে পুরিবে, নত বাশের চোলার বা খডাম্ কবিয়া 

মাটিতে পুতিবে এবং এইভাবে অল্প সময় মধ্যে দ্বর্ণমুদ্র। অদৃশ্য হইয়া 
কাজ অচল হইবে। ইহার মূলে যেটুকু সন্য আছে তাঁর জন্য আমাদেব 
যাহারা দোষারোপ করেন তাহারাই যে দাদী এবং এই অজুহাতে 
তারতবাসীকে স্বর্নান হইতে বঞ্চিত রাখা যে যুক্তি ব| ন্যায়সঙ্গত 

নহে তাহা চেম্বারলেন কমিশনের বিখ্যাত সদন্ত শ্তার জেম্স্ বেগকি 

সাহেবেব নিম্নলিখিত অভিমত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে 2 



এাবতে যুদ্রানীতি ৩১ 

“ঘে শীতি ভাবতে ভীন্মুদার প্রবর্তন করিয়াছে, সেই নীহিই 

ভাবতপাসীব এইবপ গোপন সঞ্চধেব অশ্যাসেব জন্য বহুল অংশে 

দমী। ভারছার টাকৃশাল হইতে নৌপ্য-বিনিমষে পুর্ণ মূল্যের মুদ্রা 
পাইবাব অধিক!ণ ১৮৯৩ সালে বহিত ভইয়। যাওঘাব পুর্দ পর্য্্ত 

ভাবতের জনসাধাবণ পুকষান্তক্রমে পুর্ণ মুলোব মুদ্রা ব/বহারে অশ্থস্থ 

ভিপ। হাই আজ 'আব ভাহাবা শাহাদেব লাভ ও সঞ্চঘ ফাপান 

মলার ভান টাকার আকারে রাখিতে প্রস্ততি নহে 1৮৮ একথার 

নপ্য যে অনেকখ।শি সগা বহিষাচে হাহ। প্রমাণের আবন্তক কবে 

ন1। তবে ভাপহবর্ষের মহ বিবাট দেশ স্বণযান গ্রহণ করিলে স্ব্ণেক 

চ।হিদ। হঠ1২ খন্যন্ত বুদ্ধি পাইয়া গাশ্চাভা দেশ সমুহের মুদ্রাব্যবস্থা 

মধ্যে একটা শিপ্রব আনয়ন করিবে এই আশঙ্ধ। আমাদের ভাগ্য 

শিক্দাবণে অনেক!ংশে দাধী ইহাতে সন্ভবহঃ সন্দেহ নাই। যাহ! হউক, 
স্বর্ণ পরিতা।গ করিয়া রৌপ্য এ্রছণই ভারতের ভাগ্যে কাল হইল-- 

কেমন করিয়া তাহ। পৰে বলিতেছি। 

১৮৩৫ সাপেব আইন দ্বাব। স্বর্ণমুদ্র। রদ কবা হইলেও জনসাধারণ 

তাহাদের কাজকম্মের জণ্য দ্বর্ণমুদ্র। দাবি কবিতে লাগিল। ফলে 
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৩২ টাকাৰ কথা 

১৮৪১ সালে ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী সবকারী বাজকোষে স্বর্ণমোহর 
গ্রহণ কবিবার আদেশ প্রচার কবিতে বাধ্য হইলেন। মোহবে ও 

টাকায় একই ওজনের (এক তোলা ) সোনা ও রূপা ছিল এবং 

কয়েক শতান্ধী যাবৎ সোনার দব রূপা হইতে প্রায় পনব-গুণ বেশী 

চলিয়া আসিতেছিল; সেই কাবণেই এক মোহবের মূলা পনব টাক! 

বলিঘ্বাই জনসাধারণ এতকাল জানিধা আসিষাঞ্থে। কিন্ত ইতিমধ্যে 

ক্যালিফোপিয়। ও অঙ্েলিযায় বিস্তৃত স্বর্ণণনি আবিষ্কাপেন ফলে 

সোনাব দাম কমিতে সক কবিল এবং জনসাধাবণ ১ মোহব-১৫ টকা, 

এই পুবাতণ হার অন্ুব।রী কোম্পানীর দেনা সোনায় মিট।ইয়া লাহ্বান 

হইনে লাগিল। 

সরকারের ণিকট খাহাব ত্রিশ টাঁক। দেনা ছিল তিনি ছুই মোহব 

দিয়া বেহহী পাইলেন; অথচ সোনাৰ দব পড়িয়া যাওয়ায় বাজ্ঞারে 
২ মোহরেব মূল্য তখন হযত ২৮ টাকার বেশী নয়। ইহাতে গশর্ণ- 

মেন্টের গুকতব ক্ষতি হইতে লাগিল এবং ১৮৫২ সালে গতর্ণমেণ্ট 
নোটিফিকেশ্তন দ্বারা রাজকোষে মোহর গ্রহণ পুনবায় বহিত করিন| 

দিলেন। কিন্ক দেশে স্বর্ণমান প্রচলনের জন্য তীব্র আন্দোলন সুরু 

হইল। প্রত্যেক বাজস্বসচিব ভাবতে প্রকৃত মঙ্গল উপেক্ষা কদিতে 

না পারিয়| দ্বর্মানের স্বপক্ষে অঠ্মহ প্রকাশ কবিলেন; এন কি 

১৮৬৪ সালে একটি স্কিমও হখনকার রাজস্বসচিব খাডা কবিলেন। 
কিন্তু এত আন্দোলন সন্কেও শারত-সচিবেব অনুগ্রহ না হওয়ার 

আমাদিগকে ছুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইল । ভারহব!সীরা গ্রক্কতই 

্ব্ণমুদ্র। চাহে কি-না তাহ] পরীক্ষা কবিবার জন্য ইংলগু ও অষ্ট্রেলিরার 

টাকশ।লে প্রস্তত ন্বর্ণমুদ্র। মাত্র ভারত-গতর্ণমেণ্ট তাহাদের পাওনার 

পরিবর্তে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপ জোডতাড়া দেওয়া 



ভারতে যুদ্রানতি ৩৩ 

নীতিতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পাবিলেন ন। এবং দেশীয় টাঁকশালে 

প্রস্তভ প্রণাদস্থর স্বর্ণমানের জন্য আন্দোলন বাট্রিয়াই চলিল। ফলে 

যেমন সর্দদা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়। থাকে--একটি বধ্যাল কমিশন 

আমাদের দাবি পরীক্ষার জন্য বসিল। তীহারাও জনমতেব আন্তবিকতা 

ও যুক্তিন সারবন্তা স্বীকার করিয়! স্বর্মান প্রতিষ্ঠার অন্ুকুলেই মত 

প্রকশ কপিলেন ; কিন্তু পরিণ।মে কিছুই হইল ন|। 

১৮৭১ সাল জাম্মণী রৌপামান পরিহার করিঘ। স্বর্ণমান গ্রহণ 

কবে। ঢেশআার্ক, হলাও, নরওয়ে) সুইডেন প্রহৃতি দেশও জান্্মাণীব 

পদাঙ্কান্ুসবণ কবে। ফ্রান্স, বেলজ্িয়ম, ইটালী প্রতি বে-সকল 

দেশে দেত মুদ্রণ প্রচলন ছিল তাহার।ও উম মুদ্রাৰ বিশিময়েব হার 

ঠিক বাধিতে অসমর্থ হইয়া বৌপ্যমুদ্রার অবাধ তৈরি বন্ধ কবিঘ। দেয়। 
ফলে রূপ চাহিদ| হঠাৎ অন্যন্ত হস পাইয়। তাহার মুলা খব কমিয়া 

খায়। এই সঙ্কট সময়ে ভাবতবর্ষেও স্বর্শশান প্রচলনের ভন্ঠ বিখ্যাত 

রীজস্বসচিন স্তাব পিচার্ড টেম্পল আব একবাব বিশেষ চেষ্টা করেন। 

কিন্ত ১৮৭3 সালের মে মাসে তাহার পদত্যাগেব একনাস পরেই, 

ভারত-গশণমেণ্ট কোন কারণ প্রদর্শন না কবিয়াই তীহাব প্রস্তাব 

প্রত্যাখ্যান কবেন। ইহ।1 পরিণাম পনের পঙ্গে অশ্থান্ত খাঝাপ 

হইয। দা! ১৮৭২ সল ও ১৮৯৩ সালে মধ্যে প্রতি টাকার 

মণ্য ২ শিলিঃ হইতে ১ শিপিং ৩ পেশিতে নামির। আসে । ফলে 

সন্ত। রূপ। খু অধিক পবিম।ণে এাবহবধে আমদানী হইতে আরন্ত 

হয় এধং হাতা মুদ্রায় পবিণিত নি বাজাবে ডডাইঘা পডে। 
প্রয়েেজন-মতিপিক্ত মুদ্র। বাজারে ১।লতে থাকায অর্থপাতিব যোগান ও 

চাহিদার সাধাব্ণ জা ভারতে গিদিষেব দ্ধ চঠিযা যার । 

পক্গীন্তবে হইউবে।পে সোনাব দর রূপাপ তুলনাধ চড়। থকা সেখাশকার 



-৯ টাকার কথা 

জিনিষের দন কমিতে থাকে । সেই কাবণে ভাবভীয পণোপ চাহিদা 

বিশ্বের হ।টে কমিয়া গিয়। বিদেশী জিনিষেন চাহিদা ভাবছে হটে 
অত্যধিক বুদ্ধি পা এবং উহাতে ভাবতে গুকনতব অর্থহ।নণি ঘটিতে 

সুরু কবে। ভাবত-সবক।ব্ব ক্ষতির পনিমাণও প্রি বহমপ পািনা 

চলিতে থাকে । |হারত-সবকাবকে প্রতি বণ প্রা ৩। কোটি পাটগু 

্টালিং এভোম চাজ্জেস দকণ বিলাতে পাঠাতে হথ।  £রেজ 

আমলাতন্বেব ও গোপা মৈশ্ঠবাহিনীব মাহিন!) ভাতা, পেন্সন, হাবহীয় 

বেল ও পৃ পুল ভগ্য ধাণ কর টাকার স্ব, বিনা তব গিয়া 

অফিস ও হাই কমিশণান অকিসেণ খবচারদি বানর এই টাক। 
আমদিণশকে দিতে ভন। উহ| হাবতের পক্ষে শিক ক্ষত কিংবা 

ইহার বিশিনয়ে আামণা যাহ] পাই তদ্বঃণ। আমাদের ক্নিপুরন হয়, 

সে-বিষষে মতন আছে। বাহারা টাক! বেশ ভীহাবেব এক মত 

এবং বাহাবা ট| 

বর্তমান প্রবন্ধে এই বিট ও বিবোপী বিষন গইষ।  আদপ।চনার 

প্রপ্নোজন নাই। মূল বিপয়ে প্রতাবর্ভন কনা ঘাক। টাকার দর 

২ শিলিং থাকাকালীন “হোম চার্জেস+ দূক্ধণ প্রায় ৩। কোটি পাউগ্ু 

লিং পবিশোধ কবিতে আমাদিগকে খন টাক। দিঠে হই 5, ট[কার 

দন যখন ১ শিলিং 5 বা ৪ পেনিতে নানিন। ম।।সল, ঠথন আমাধিগকে 

তদপেক্ষা একেবারে এক-তৃতীয়াংশ বেশী দিতে হইল। অর্থাৎ 

কেবল বাটার হেনফেরের জন্য আমাদেন দেন। ১ কেটি ১1 লক্ষ পাউও 

(অর্থাৎ ১৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাক) প্রতি বতনর বুদ্ধি পাশদা গেল! 
শুধু তাহাই নহে, বাট! বা বিনিময়ের হারের এপ নিশ্চয়তা 

দরুণ বিদেশের সহিত বণিজ্য কর। কঠিন হইয়া উঠিল; কানণ কাহারও 

পক্ষে লাভ ক্ষতির পরিমাণ স্থির করি্যা কাধ্য করা আর সম্ভব রহিল 

কাট পাণ উ।হ।দের অবশ্য অন্য ন5। যাহা হউক, 
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না। বিনিময়ের হাব নাশিনা যাওয়ার আমাধিগকে যে অতিবিক্ত 

টাক! দিতে হইল তাহা আগাদিগকে পণা নিকঘ কলি সংগ্রহ 

কি ৬] হণ এবং তাভান মলাও বট্রাৰ জন্যই আমব। আব!ন কম 

সা পাপা টরাঙ্া মূণ্য হাস পাওদান ভালহ অপকাধ হাহা 
ততবিলেণ খাটুনি পুণণ করিবার গন্য পবণ-কন উন্ভযাপি বৃদ্ধি কবিলেন। 

চগ্রান্ত হউঘ|ছিল তাহাদেবই উপব 
1 ০ ৮১ টা পুনবায জুলুম হইল । শগনান যে বিপুণ নৈষার্থিক 

গল আহাপ। প্রব্সেই একবাল ক্ষ 

এশ্বম্য হাতকে 
দান কাবখাছেনঃ সেই পশ্রবা আহদণ কবিতে হইলে প্রভু মর্থেব 
পানাজন। আর্গস প্রপন ভাটি লঞণ্চন | সেখানে স্মন্ত কাববাৰ 

স্বরণে মকিতে হন) ভাবহবধেন কাববন বৌপ্যে ; আবাব তাহাবও 

মুল্যে ৮ নই 17 | কা?ডই বাটা গোলমালে বিদেশীয় অর্থ 

সপতেণ প্যবস।-বাণিজা-বিস্তপে সহাধতার জন্য তেমন আসিতে 

পাবিল ন|। এক হিমাবে ইহাও আমাদের পক্ষে ক্ষনিকর হইল। 

এই সব কাবণে ৯৮৭৮ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পধ্যন্ত স্বর্ণম।ন 

প্রচলন ও নৌপ্যমুদ্রব অবাধ নির্মাণ স্থগিত রাখিবাব জন্য দেশে 
বাণিজ্য প্রতি্।ন ও ব্যন্স-সঙ্ব প্রভৃতি হইতে জোব অ[ন্দোলন চলিতে 

থ!কে। ১৮৭৮ সালে "বত সবকাঁর স্বর্ণমীন প্রতিষ্ঠান উদ্দেস্টে 

একটি স্কিম পেশ করিলেন বটে, কিন্থু ভাব্রতসচিব তাহা! ন।কচ করিয়া 

দিলেন। এই দিকে ১৮৬৭ সাল ও ১৮৯২ সালের মধ্যে যে চারিটি 

আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসে, ভরত সরকার তাহার সহযোগিতায় 

বিনিময়ের হর নির্দিষ্ট করা যায় কি-না সেই চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। 

সেই দিকেও নির।শ হইয়া ১৮৯২ সালে ভারত-গভর্ণমেপ্ট পুনরায় 

তারতসচিবের নিকট নিম্নলিখিতরূপ একটি প্রস্তাব প্রেবণ করেন-_ 

€₹১) ্বর্ণমান প্রচলন উদ্দেশ্তে সর্বস।ধারণ কর্তক টাকশ!ল হইতে 
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রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত রহিত করিয়। দেওয়া হউক; (২) তদ্বিনিমদ্ে 

র্ণমুদ্রা প্রস্তুতের অবাধ অধিকার সর্বসাধ|ব্ণকে দেওয়। হউক ) (৩) 
্ব্ণমান প্রতিষ্ঠা পূর্ববন্তী কয়েক বংসখেব গড হাব পরীক্ষা করিয়া 

স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধো বিনিময়েব হার শিদ্ধীবণ কব। হউক; (৪) 

বিলাভেব যুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রাব ন্যায় এদেশে চলিতে দেওয়। 

হউক এবং রৌপ্যমুদ্রার সহিত ইহার বিশিমদেব হাব ১ শিলিং 

৬ পেনি ছা কবা হউক। শাধভসচিবের শিদেশ মত ভাসেল 

কমিটি এই প্রস্তাব পরাক্ষ। করেন। তাহাদের নিদ্ধাৰণ অন্তখানী 
দি, গস 

১৮৯০ সালে যে মুদ্রাআইন (বিধিবদ্ধ হয তাহার ফলে ভাবহীষ 

টাকশালে সাধারণ কর্তৃক বৌপ্যযুদ্র। প্রপ্তত বঙ্ধ কবিঘা পেওযা হইল 
৬ কিন্ত অবাধ রে প্রচলনের কোন ব্যবস্থা কর হইল না| আব 

বাজকোধ হইতে টাকা দিখ। গশর্ণমেন্ট সব্বসাধাবণ হই স্বর্ণথ।ন ও 
্বর্থমুদ্র। ১ শিলিং ৪ পেণি হাবে (৯ শিলিং৬ পেশি নহে) এহপ 
করিবেন ইহাই মাত্র স্থিব হইল । এই ব্যবস্থাপ একটি প্রধান দোষ এই 
থাকির! গেপ যে" গর্ণমেণ্ট দ্বর্ণঘুদ্র। ব। স্বর্ণথানের পশিবর্তে কা 

দিতে বাধ্য থাকিলেও টাকা বিনিময়ে স্বর্ণ দিবা কোন বাধাবাধকত। 

ধ 

তাহাদের লহিণ না। এই অবস্থার স্বংমুদ। ও ভান (লীপামুদার ১ ৩4 

গভর্ণমেণ্ট-নির্ধ।বিত ১ শিলিং ৪ পেশি ভাব শ্তিব রা অন্তর রে 
স্ 

১৮৯৩ সালে পবেও বূপাব দব কণিয়াই ৮লিল এখং বিশিময়ের 
রা 

হা৭১।* লিং ১২ পেনি পধ্যন্ত নামিল। ১৮৯৮ সালে ভাবত-গ ৫ €-৭ 
৬4 
পাপ 

পি 

অবিলম্বে দ্বর্ণম:ন প্রতিষ্ঠান জন্য পুনবার একটি প্রস্তাব প্রেরণ কবিলেন। 
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তাহার কলে ফাউল।র কমিটি নামে যে কমিটিব নিয়োগ হইল তাহার! 

ভাবত-গভর্ণমেন্টেব প্রস্তাবের অন্ুকুলে মত প্রকাশ না কবিলেও 

পূর্ণ দ্বর্ণমান প্রচলনের পক্ষেই মত নির্দারণ কনিলেন। আ্াহাদের 

প্রন্তাবেব হাৎপর্যা এইরূপ--(১) বিলাতেব স্বর্ণমুদ্রা (সভারিন ) 

ভারতে অবপে চলিতে পারিবে: (২) ভারভীষ টীকশ।লে অবাধে 
স্ব্মূদা প্রস্থত হইতে পাবিবে; (৩) ন্বর্ণ অবান্দ আমদানা ও 

প্রানী হইতে পাবিবে (ইহ। পূর্ণ স্বর্মমানের একটী ই 
(৪) গঞঙ্ণমেণ্ট দ্বণেব বিনিময়ে টক! দিবেন বট কিন্ত নৃতন টাক! আর 

প্রস্থত কবিতে পাবেন ন।, যে পর্ষযভস্ত ন। সর্বসাধারণের প্রয়ে জনের 

মতিপিক্ঞ স্বর্ণনদ্র। বাজবে ছুডাইস। পড়ে ঃ (৫) হীন মূুলো টাকা 

প্রপ্কহ করিয়। গঙর্ণনেন্ট প্রতি টাকায় ঘে 1৮০১ 1৮০ লাত করবেন তাহ! 
সপকাবী সাপলখ তহবিণে জমা কবা হইবে ন। উহ দ্বান। স্তর্ণমান 
অস্লনের উদ্দেপ্তে একটা স্বতন্ধ স্র্ণ-তহবিল (00101401707 103015৫) 

খোল| হইবে, যাহ।তে সমপ্ত বৌপামুদা ইহার সাহাষো ধীবে বীৰে 
কিশিখ। লওয। ঘাইতে পাবে» (৬) গহ্্ণমেন্টকে থে অর্থ হাব্হনর্ে ব্যয় 

কবিতে হয টাকার পারবর্ডে ভীহাব। তাহ! দ্ব্ণমুদ্র্র করিবেন; (৭) 

বিংননধের হাব ১ শিপিং ৪ পনি হিসাবে ধব। হইবে এবং টাক। হীনমুদ্র। 

হইলেও জনসাধানণ কন্তক ভাহাব ব্যবহ|ন সীমাবদ্ধ কব। হইবে না। 

স্র্ণন।নেন প্রধান উপকরণ বাঁ উপাদান নিজ দেশে অবাধে স্বর্ণমুদ্র। 

গ্রস্ততেব 'অধিকাৰ। এই গোছাৰ অধিক।ব্টি বুটিশ কর্ঠপক্ষেন আপত্তির 

দকগ ভাবভবর্ধকে দেগযা হইল ন|| স্বর্ণ-তহবিল ধীবে দ্রীসে বৌপ্য- 

মুদ্রাকে ট।শিয়। লইয়! ব্বর্ণম।নেন পথ প্রশপ্ত করিয| দিবে, স্বর্ণ তহবিল 

স্থট্টিব এই উদ্দেশ্যটিও ভাপভসচিব অনেকট। বার্থ কবিয়। দিলেন। 

প্রথমতঃ, 'এই ন্বর্ণ-তহবিল এ!বভবর্ষে ন বাখিয়। ষ্টালিঙে বপান্তরিত 
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কবিষা বিলাতে বাখা হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই তহবিলের একট। অংশ 

তারের বেলপথ-নির্্ণে বাদ হইতে লাগিল । তৃতীয়তঃ, অতিরিক্ত 

টাকাব আবশ্যক হইলে ক খবিদের মল্য দিব।র জন্য স্বণ-তহনিলের 

একাংশ বৌপামুদ্রাৰপে আবতবর্ষে রক্ষিত হইল। শাপতীন পণ্যের 

মূলা দিবার জনা বা অন্য কাপণে হংলগু হইতে ভাববে স্বণ পাঠাইনাব 

গ্রয়ে!ভান রর এ;নতগচিব বাঁজ[|ব দব অপেক্ষা কম মণল্যে হাহাদেখ 

নিকট হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়| কাউন্সিল বিল বেচিতে সক কপিলেন এবং 

এইনপ বেচ-কেন।র কৌনবূপ রর ব| শীন। শিছ্েশ বলা হইল শা। 
ফলে বিদেশ হঈতে 'ারতে দ্বর্ণ প্রবেশেব পথ বদ্ধ হইথা গেল। যেক্বর্ণ 
ভারাতেল প্রাপ্য এবং যাহা ভাবতে ভারি গকিলে মাশ। উপায়ে 

হল 2. তে ভাজ হা ॥ নে শা র্ প্রিত 1৮1 লন ৮০ ক বি টু শর্জা লে 

ভারতেণ বন্ধক, বাব সহায়ত কাবিতে গাহি তাহ বিলাতেভ বাহবা গেল 

ধনশুগাবেব কন্তহ করিতে পাহয়া আহ্জ সুবিধা শহে। উহাতে 

ইংলগুর নর্যাদ1 ও ধণণল নাহিবে ধেমন বাচিয। তোল, আমাদেন ধন 

পর্হস্তগহত ভওমায তাহা সম্ভব হইল ৮11 ইহা উল্লেখ কর। যাততে 

রি বি টর ট।ক। দিনত ড*] থে পুথক তহবিল ঢ0]5001080- 

81১০৮ [২6৪০১৮৫) পাখা ভষ তা হইত ৯৯০৫ আলে ৭ (কাটি ৫০ পঞ্গ 

টাকার স্বর্ম জাহাজে কবিয়! বিলাতে পাঠান হয়। উহপ অন্ুকলে 

এই ুক্তি প্রদর্শন কণা হয় খে, টাকা প্রস্থহেন ভগ্য উতপঞ্ডে পৌপ্য 

খরিদক!লে শানতন্র্য হইতে স্বর্ণ আনাহয়। আইনে হিশচাব সপ্ু।হ 

বিলম্ব ঘটিত--ইহ!তে সেউ অস্তবিধা আর হইবে শা 

এনে কাউন্লিল বিলের পন্চিয় দেওয়। আবম্টক। আম।দিগকে 

রি বত্সব হোম চা্জস দরুণ যে অর্থ বিণ।তে দিতে হয় তাহার 



'শারুতে মুদ্রাশীতি ৩৯ 

অন্য স্বর্ণ আসগ্রক। কন্য আমাদেপ মুদ্রা শর্ণমুত্র। শহে। বাজাব 

হইতে স্বর্ণ ক্র করিয়। জাহাজে করিয়। বিলাতে পাঠাইবাব হাঙ্গাম। 
ও খরচ এঢাইবাব জনা নিয়লিখিত পদ্। অবলন্ষণ কব। হইত। 
বিল তব বাপখাদাকে ালহাঘ পণা ক্রয় কবিবাণ জন্য মুলা দিতে 

হইবে; পঞ্ষান্তনে বহসচিন ভাবতণর্ষ হউন গহোন চাঙ্জেস? বাবদ 
বহু অর্থপাবেশ। আমানা কিছু থব্চ ও কমিশন পপি শবতসচিব 
ইংরেজ প।-যযাঁব নিকট হইলে হাহাব বেন শর্ণনুদা গ্রণ কবেন 
এবং 'তদ্দ্দযে ল্ততার মারতে ভাবহ সবকাবেন উপর একটি পে 

অব? দেন । | 

ব্যবসা" ভন; ভব শীঘ্র পাওন!লাদের শিকউ পাঠাব দেন এবং 
225577% -25-54 22:524455 ৯৯ 

এখ এপ, ০৪ জাবা তত ডহা হাহ লগেন। 
7 রা প্রশেজন হহণে অতিতরিভ্ঞ খন্ড লহয়া। ঢলিগ্রামে অর্ভাণটি পাঠান 

হয় এবং হাহাকে টেলিগ্রাযিক উ্রান্সফার গলে। ৯৮৯০ সাল পর্যান্ত 
হোম চ'জ্জেসেণ পবিম।ণ অন্যায়ী কাউন্সিল বিল বিক্য় কপ। হইত। 

কিন্ত ১৮৯০ এল হইতে এই বিল ধণেচ্ছ পরিমাণে হাব হমচিব বিক্রয় 

করিতে আপস্ত কবেন। ইহার কুকণ উপবে উরেখ করিয়াছি। 
বিলাশী গোর মুলোর পকণ বা অনা কাৰণে আমাধিগকে ইংলগে 
টাকা প1১চত হয়| আবার ভ।পতসভিবেবঞ এদেশে টকা পাঠাইবাব 

প্রয়োজন হঘ। এই অবস্থায় তাহা েঁগাবীছে টাকা জম দিযা 
আগা “পিগাস?কাউন্সিঃস্ঃ ক্রয় কবিযা আমাদেন প1ওন।দ[পের শিকট 

পাঠাইয়। গিলে তিনি তাহা শারতসচিবের নিকট হইতে গাঙাইয়া 
লইতে পাবেশ। এই কাউন্সিল বিল ও গার কাউন্সিল সদী- 
পরিবর্তম্গাল বিনিময়ের হাব ঠিক বাখিণাৰ অগ্ঠতম উপার স্বরূপ 
ব্যবহৃত হইহ। শিপ্দিষ্ট হার হইতে টাকাব মুপ্য কমিবাব সম্ভাবনা 



৪৩ ট।কার কথ 

হইলেই রিতাস” কাউন্সিল বিক্রয়ের দ্বারা বাজার হইতে চল্তি টাকার 
পরিমাণ . হাস (90776000101) 01 01106800) করিয়া ফেল! হইত। 

পক্ষান্তনে টাকার মুল্য বাডিবার উপক্রম করিলেই হারতসচিব 
কাউন্সিল বিল বিক্রন্ন করিতে সুরু করিতেন এবং তদ্দকণ শাঁরতীয় 

ট্রেজাবী হইতে টাকা বাহির হইয়া বাজারে ছড়াইয়! পটিত। ফলে 
বাজাবে ট।ক।ব পবিমাণ বুদ্ধি (65178105101) 0£ 0017610১) পাহইয়| 

তাহার মূল্য আর বাড়তে পাঁরিত ন।। অতিরিক্ত পা।চান নুদ্রনীতিকে 
বাচাইবাব জন্য উহাকে অন্যতম বার্থ চেষ্ট! বল! যাইতে পাবে । 

এক্ষণে ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯১৬ স।ল পর্যস্ত যে-হাবে কাজ 

চলিতে লাগিল তাহ।ব স্ববপ সংশ্ক্ষপে দিতেছি 2 

(১) টাকা ও বিলাঠী সঠাবিন (পাউগু-ষ্টালিং ) এই দ্বিবিধ 
মুদ্র।ই আইনসক্গত গ্রকুট মুদ্রা 06811007107) পে এণা হইত ) 

(২) সহাবিলেব মূল্য ১৫ উ।কা নিপ্দি্ট ডিল ( অর্থীৎ ১ শিলিং ৪ 

পেনি-১ টাকা); (৩) ন্বর্ণঘুদাব বিনিময়ে বৌপামুদ! লাবি কর। 
চলিত); (১) কিম্য বৌপামুদ্'ব বিনিমধে ব্র্যুদ্র। দাবি কণা চলিত 

না, তবে প্রয়োজন অন্তযায়া ও সাধ্যমত ভাহা দ্েওয়। ভইত;) (৫) 

টাকার মুল্য ১ শিলিং ৪ পেনিব নিয়ে নাশিতে চাহিলে বিঙাস 

কাউন্দিল বিঞ্ঘ কলিস। যেমন হাহাপ মুলাস্াস ক্কান হইত, ভেমশি 

টাকাব মল্য বাড়ির! উপক্রম কৰিলে উল্িখিত অম বাব বিধান 

অন্তযায়ী বাজ|পে চলতি টাকাবুপবিনাণ বাডইযা ও স্বর্ণযুবাপ পবিম।ণ 

কমাইর| ফেলিয়। টাকাব মূল্য বৃদ্ধিব প্রতিবন্ধকত। করা চণি5। 

এদিকে গন্তর্ণমেণ্টেব মুদ্রনীতি সম্পর্কে কঠে।র সমংলে।চন! এক 

ভাবেই চলিতে থাকে এনং বুটিশ গর্্ণমেণ্ট ইংলগ্ডেের বর্তমান বাজস্ব 
সচিব গতর অষ্টিন চেক্ধবলেনেন সভাপতিন্ধে ১৯১৪ সালে 'এক কমিশন 



তারতে মুদ্রানীতি ৪১ 

নিয়োগ কবেন। তাহারা অনেক গবেষণা কবিয়া হাবতবাসীবা 
্বর্ণমুদ্র বিশেষ চাহেন না এবং ভারতেন ভন্ত বৌপাযুদ্রা ও নোট 

প্রচলনই প্রশস্ত, ইহাই নির্ধারণ কবেন এবং ঘটন।চক্রে ?গোল্ড 

ও গা নামে যে অভিনব মুদ্রানীনিব প্রচলন হইয়।ছে 

তাভাই ন্পূর্ণ সনর্থন কবেন। এদিকে ১৯১৪ সালে ইউরোপে 

লঙ্গাদহন পণ! স্রক ভ্ঘ, এবং শিশ্বব্য।পী 'অবস্থ'-বিপর্ষ।দ্নে সহিত 

ভাঁপতের এই আন্গগাবিক মুদ্ধার বাবস্থাও একেবাপে ভাঙিদ। পছে। 

লড1ই(পন সাজমপণঞ্জাম, মালমখল|! জোগাইবাব ভন্য শ্াবতেন বপ্ত।ণী 

অসন্থব পদ্ধি পান) 'অগচ প্রধ।ন দেশসমূহ যুছ্ছে বা।পুত থাকাঁদ ভ1৭ 

তাহ 15 *ণ্েন রী প্বঙাবতই অন্যন্ত হাসপ্রপু হপ। ভব 

সবব1+7৭ এটিন সধকাবেব পক্ষে ছয় বংসনে ২৪ কেটি পাউও 

টালিং ('ঘর্থং ৩৬০ কোটি ট।1ক1) বাঘ কবিতে হয়। এদিকে 

শইদের পকণ কোন দেশই অগ্ন্য জিশিশের ন্যাঘ 'লীপ্যকেও 

হ|5ছ[| কপিততচিল না। এই কারণে কপান দপ অশুন্নীয় রূপ 

গদ্ধি গাখ। ১৯১৫ সালে প্রতি আউন্স নৌপে)ণ মূলা ২৭ পেনি ছিল; 

১৯০ ১1ল তাহ ৮৯ পেশিতে আসিষ। দাডাঘ! 'অভিবিক্ত হপ্বানীব 

মূলা দিনা ভশা খে 'অতিশিক্ত কাউন্সিল বিল বিল।ত হইত আসিতে 

প[গিল তদকণ এবং বুটিশ গত্ণমেন্টেব খপাতি উল্লিখিত লডাইয়ের 
বাদসঙ্কলঞে? দক্ণ ঘে অন্যধিক টাকার প্রযোজণ হইল তাহান জন্য 

অগ্রিমন্যে বৌপা খপিদ করিতে হইল। হিসাব বহিভূর্তি এই বিঝাট 
বায়সঙ্কুলনেব ভন্য শারত-গতর্ণমেণ্টকে অঠিনিক্ত কন দার্ধয করিতে 
এবং ১৯১৭-১৯ সাল মধ্যে ১৩০ কোটি টাক। খণ গ্রহণ কপিতে হয়। 

বিপাকে পণ্টিষ। ১৯১৯ সালে শ্থিখ কমিটি নামে একটি কমিটি 

নিয়েগ কথা হয়। ইহার! বৌপ্য মূলোন এতাদুশ বৃদ্ধি দেখিয়। 



৪২ ট।কার কথা 

বিশিমযেপ হাব ৯ শিলিং ৬ পেনিব স্থপে একেবাবে ২ শিপিং নির্ধারিত 

কবিলেন। বিলতেব 'দন। দিবাব জন্য ভাবতে যে পিস কাউন্সিল 

বিক্রয় কণ, হই তাহাৰ দাবি মিটাইতে হইত বিলাহেব গোল্ড 
ঈ্যাগ্ডাড দিজর্ভ ও পেপান কাবেন্সী রিজর্ভ হইতে । এই তহবিলের 

স্বর্ণ কোম্পানাৰ ক'গজ ও অনান্য সিকিউবিটিতত খাটান ভইত। 
টাকাব ম্। ৯ শিপিং ৬ পেনি থাকাকালান এই সব সিকিউবিটি খপিদ 

রা কিন্ত এক্ষনে ভাবত সবক।ব রিঙাপ কাউম্সিণ ২ শি 
বিক্রু্য করা াবভ সগিবতক প্রত টাকার ৬ পেনি করিয়া পেন দিতে 

হইল এন” ফলে ৪০ কোটি টাকার উপর হাবত-সবক পের তত হইয়। 

গেল। এই সমদে চাপে পিক হইতে বিলতে অর্গ গাঠইপার ধুম 

পডন। গেল পিনিনযেল হল এতট! বাটিব। খাওয়া শিপ ত। মালের 

দব আমান্দে দোনে সস্ত। হইপ এবং আমাদের আনব দর বিলাতে 
2 

নে চুর ৫৮ শি ল চি সখা ৮ ০. ২ আর ঢা ১) রি 

চাঁডয়। গেল । ফল অহাবিক আমদানা বন্ধি ও বপ্ুনা ভাস পায়! 

সস দেশ হইতে অর্থ বাহিণ হইয়া খাইছে পাগিল। এদেশী ইংবেজ 

পধ'ভি বণিক ব'হাব! এদেশে যুদ্দন সময় বু টাক পোজগাব করিষ ছিল 

তাহারাও এইরূপ উচ্চ বট্লাৰ হবে সুবিধ। গ্রহণ কাপনা লঙ্ে কড়ি 

সব বিল"ত পাঠ1575 লাগিল । ভাগ্যান্বেযাবা অন সনে লাডে 

বিলাতে টাকা পাঠাইদা পুনবায় বাট্টাণ হাব নমিলে লাঙে টাক এদেশে 

ফিরাঈদা আনবেন এ হলবে খুব বিশাস বিল কিশিতে পাগিলেশ। খুলে 

টাকার বাজাপ ছুণ'ন আড্ডায় পবিঘঠ হইল এবং চাপিদিলে একট। 

গুরুতব বিশুখল।ন কৃষ্টি হইল । ন্মিথ কমিটিন 'একগার ভাবার সমস্ত 

স্যার দাদা দাল।ল টাকাব মূল্য ২ শিপিং হার শিল্ধারশ সঙ্গন্ধে পৃর্বব 

হইতেই খন ভেরি আপগ্ডি উত্থাপন কপ্রিয়াছলেন। ফলতঃ তাহার 

ভবিব্যদ্বা"া কিনপ অক্ষৰে অঞ্চবে সত্য বপিয়া প্রাহপগ্ন হইযাছিল 



ভারতে মুদ্রানীতি ৭" 

পর? তাহ। শত গ্্যানলী বিডের নিয়পিখিত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পার! 

যাইবে 2- 
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স্মিথ কমিটিব নিন্যাস্ত অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত বজায় বাগিতে অসমর্থ 

হউথা ১৯২১ স।ল ভউন্ডে ১৯২৫ সাল পযন্ত ভাবত সদক।ণ নিশ্টেষ্টভাবে 
খটনানোত গা আসউয়। দিংলন-যদি দৈব সদিনের নাগাল পাওয়া 
খান '€£ মাস | ১৯২৫ সালে ট্রালিঙেব মল্য ১ শিলিং ৬ গেনিতে 

আসছি প্রণযালার সমান দীডাইল এবং গহ্ণমেন্ট টাকার মুলাও ১ 

২৬/ শি. ৬ দেশি অপেক্ষা খাহাতে অধিক না হয় আহার চেষ্ট। করিতে 

লগিলেশ | ১৯২৬ স।লে হিলটন্ উয়ং কমিশন [গোল্ড হি 

ট্যা'1ড? এাণর্রনেণ প্রস্তাব করিলেন। তাহ।প প্রধ।ণ তগুণি এইরূপ ৫7 
যদিও হষ্টননঃ স্বণমুদ্র্ প্রচলন কর হইবে না রাড বর্ণ ঘর 

ভিঠিযের মণেো।ব পবিম।প কর হইবে এবং বৌপামুদ।ণ মলা আইন 

কিস, ০2 সহিহ পাক।পাকি বুকমে বাধিয়। দেওয়। হইবে আরতি 

গভর্ণমেন্ট উক্ত বাধ।| হারে যথেচ্ছ পরিমাণ স্বণথান সর্বসাধ।বণের নিকট 

ক্রু ও িকুষ করনে বাধ্য খাকিবেন ১ কিন্ত পরিমাণে কেহ ১০৬৫ 

তোল! বা ৪০* আউন্সের কম সোন। দিতে বা চাহিতে পারিবেন না। 

নেট পাকার পাঝবর্তে যে-কোন উদ্দোগ্য ন্যুনকল্লে উত্ভ পবিম।ণ 

ত্বর্ণথান দব করা চলিবে । এ প্রচলন বন্ধ কনিয়া তৎপবিবর্তে 

সাধারণেপ চাহিদ। মনত স্বর্ণথান দিবাব নিষম করায় অর্থেব পরিমাণ 



৪৪ টাকার কথা 

সঙ্কোচন ও প্রপাবণ দ্বাবা বিনিময়ে হার ঠিক রাগ! অধিকতব সহজ 
হইবে এই ব্যবস্থা হইতে ইহাবা এই সুবিধা আশা কদিলেন। একটি 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রহিষ্ঠ। কণিয়া যুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত কপিবাব ভাব তাহার 
উপনে দিবাঁব জন্ত অতি গ্রযোজনীঘ একটা প্রস্থ(বও ইছ।বাই কবিলেন। 

এতকাল গঠর্ণমেণ্ট বিশিময়ের ধেহার নির্দেশ করিয়া আসিয়াছেন 

তাহ স্কিব বাগ। সম্বন্ধে তহ।দেব আইনতঃ কোন দাণিত্ন ছিল ন|। 

এক্ষণে এ দযিত্র গশর্ণমেন্টেৰ উপর বিধিমত আবোপিত তওদায় বাটার 

অনিশ্চয়ত। অনেকটা হাস পাইল। কিন্ত বাট্রাৰ এই হাপ শির্দাবণ কৰা 

লইম। তুমুল হর উপস্থিত হইল উক্ত কমিশনেন সুপিখা, 5 হাবতীম 

সদল্য শ্ন পুকবোন্রমদ!শ গাকপদস ১ শিলিং ৬ পেশি হাপ শর্ধাবণে 

ঘোপ আগভি উত্থাপন কপিঘ। ১ শিলিং ১» পেশি হাব মমর্থন বনিলেন। 

হিনি নানা গ্রকাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন বে, ১ কলিং » 
রণ পনিষ স্বর্ণের সহিত বৌপোোন স্ব।এাবিক হার। ১৮৯২ সনে হাসেলি 

কমি এই হাপই নিগ্জীবণ করিয়াভিলেন এবং উহাই পিন বসব 
কাল (১৮৯২ হইত ১৯১৭ পর্যন্ত) চশিঘা আমিহহডিল। পডাইযের 

বলীঘ বিটের দকণ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ১৯১৯ সালে ম্সিথ 
কমিটি নিতান্ত গাষেব জেংপে এই অস্ব।তাবিক সামধিক অবস্থাকে স্থাধী 

কবিবাব চেষ্টা কবেন_হাবতের হাগ্যে হাহা পিণামও হফাবহ হ্য। 

অশোক 

ভাব্ত-গশর্ণমেন্ট যখন এই ২ শিলিং হাব বক্ষ। কিনা িক্ষল চেষ্টা 

হ (১৯২৪ সালে গেপ্টেম্বর মাসে) 

বিশিময়েব হার দ্বা এাবিক শি্নমে ১ শিলিং ৪ পেনিন কান্াকাগ্ছি নামিয়। 

*: আউন-প্রণঘন কালে ৪০ £হালার অনপিক স্বর্ণ কু করিতে 
গভর্ণমেণ্ট বাধ্য নহেন ইহাই শির্দারিত হঘ। 



ারতে মুদ্র।নীতি ৪৫ 

আসিরাটিল। সবকারী কাগজপত্র হইতে তিনি ইহাও দেখাইতে 

চেষ্টা কবেন থে, দ্বর্ণের সহিত বৌপ্যের যাহা ম্বাভাবিক হার, তাহার 

কিছু উর্দে হাপ নির্দানণ কবিবাব মতলব ভারত-সরকার পূর্ব্ব হইতেই 

পোষণ করবি, হছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, গভর্ণমেন্ট তবফ হইতে 
প্রয়েজণ অনযামী মুদ্রার স্বাভাবিক প্রস।বণ (10000810101 ১004)0৮) 

বন্ধ করিষ। বাটার স্ব»বিক হব বেশী করিয়া ও চেষ্ট। হইযাছে। 
বাট্রাৰ হাব ১৯ শিলিং ৬ পেশি হইলে ভাবতের সর্বপ্রকাবে কিৰপ 

অকল্যাণ হইবে তাহাও ঠিশি বিস্তাবিত ভ|দে আ[লেচনা করেন। 

ভিনি বলেন, ভবন্তেব কঁষিজীবী ও অন্যান্তেণ দেনাব পরিমাণ প্রায় ৮০০ 
কোটি টাক! । ইহার অধিকাংশ দেনা যখন করা হম তখন টাক।ন মূল্য 
১ শিপিং ২ পেনি ছিল এক্ষণে উহার মূণ্য ১ শিলিং ৬ পেনি ধা 

হইলে টাব,4 যুণ্য বৃদ্ধি প1ওযা হেতু দেনান পবিমাণ প্ররুত্ প্রশ্ত।বে 
শতকরা ১৯|॥ আনা বৃদ্ধি পাইস। খাইবে। হাবাতণ এই অসহায় 

গবিবদেপ কথা ভূলিলে চলিবে ন!। বিনিশঘ়ের হার আকাধণে বেশী ন| 

ধপিস। ১*লিং ৪ পেনি ধরিলে বিদেশে আমাদের মালের মূল্য ই লিউের 

(হসানে কন পডিবে এবং পিদেশী মলেণ মুল্য ট।ক।প হিসাবে এদেশে 

(বশ পিচ ত৭ ; সপাং আমাদের আমদ।“] কখিস। পপ্প!শা বুঁছি দ্ধিপাইবে; 

পাণিভ্যেণ গন্ডি (00201580001 11505) আমাদের অধিকতর অন্ুবুঁণ 

হইবে বণ পনাগম ভইস। পেবখেক সমুদ্ধি বডিবে | ইভ জিনিষেব 
মলা ১ডি১৪ এদেশীয় শভকপা। ৭১ ভন কুষিভীবা তাহ|দেপ কুষিজান্ত 

পণ্যে মুদ্য বেশ পাইদ। লা হবা।নই হইবে | লেখাপডা জনা অল্প বেতনেণ 

চাকুবিয়ারের কিছু কষ্ট হইবে সত্য কিন্তু গাহ।দেব মংখ্যা বিব্চণ। 

কলিঘা ত।হ। ধরব) এহে | ম্ুধদেন মুখী শছাইধেব সময়ে অপ্রত্যাশিত 
খাবস। ক্ষ! তপ দকণ এতটা বুদ্ধি পাইযাজ্জি যে, ছানিধের দপ কিঞ%িত 



৪৬ ঢাকার কথা! 

বডিলেও ভাহাদেশ বদ্ধিত মজুবীব যোল আনাতে হাত পড়িবে না। 

“হোম চ!্জস” ব। বিদেশাম অন্য দেনাৰ জন্য আমাপিগকে 'ষটাক। 

বেশী নিত হলে হাহা এত্িশিক্ত শ্রক্ক ও অঙ্টান্য পাওনা 5 শপিণ| 

দ্বাপা পোযাহএ। খাহাবে। বলা বাভুলা, কমিশন অশ্যাতগা আন্হাগণ 

ঠি!হ|৭ শরণ সহিত ক মত হউতে পালেন নাল হব ১৯৩৭ সঠলব 

মুদ্র!'-মাহানে অন্া।স্য অস্ত অহ ঠীহ,দেব অন্রমোদি 5 লাট।পু হই বিপিবদ্ধ 

হখ। এই মুছ্াশাতিন আামকরন। হইল- গোল্ড লুনিধান শা গার্ড 

(071)101131111101) ১1:)1)011870) 1 

১৯২৯ সালেব সেপ্টেখ্ন প্যান্ত ছুনিয়াব আর্থিক অব হালৰ 
০০০ ্ রঃ রি জিত ্ঃ - 2০ দিকেই চালণ। কিন্তু হাহা পণ হতেই অপ্রাতিহ 5 গ65তে 

পণাযদ্রধোব মলা হাস ও সঙ্গে সঙ্গে বাবসা-সণিজোব আগগিতি হইতে 
সক কনিল 'এনং লেশ দেশে বেকান সমশ্ত। ব|টিন। পিল | ১৯৩১ 

সালেব নবেম্বব মাসে ইপ্লগ স্বর্ণমান প্বিভাগ কিনে বাধা হউল। 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব বৌপাধুদ।ও স্বর্ণ হইতে সধ্বন্ধ£ 5 ত১% পুণপান 

্টলিঙেৰ সহিত সুক্ত হইল | বাট্রার হাণ ১ শিশিং » গেশিহ পহিল 
কিন্তু স্বর্ণেৰ সহিত গহে, ই্রাপিঠেব সহিত । ঠ্াপিডেব সতিত সম্বন্ধ 
হেতু ইহাকে 'ইালিং 'একস্চেগ্গ,ই্টাগাড়' বলা হগ। স্র্ণশান হইতে ভষ্ট 

হইয়! ই্ালিণেব মল্য যেমন অনির্দিষ্টৰূপে অনেকখানি শামিল, আমাদের 

রৌপামৃদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই শামিলেন। আজ পর্যন্ত সেই 

অবস্থাই চলিয়াছে_ রাজার জয়ে জর়ঃ রাজার ক্ষয়ে ক্ষম। বাজভাগ্য 

অন্থসবণ করা পরম সৌশাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্ত একট। ক্ষে/ভ 'এই যে, 
গোল্ড একস্চেঞজ ষ্র্যাপ্ডার্ড, ষ্টালিং এক্স্চেঞজ ট্যাগ, বুলিয়ান এক্সচেঞ্জ 
ট্যাও্ার্ড প্রতি স্বর্ণমানেব গিণ্টি করা বহুরূপ আমরা রাজ-অন্ুগ্রহে 

দেখিল।ষ কিন্তু দ্বর্ণম।ন প্রতিষ্ঠার পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি এবং বনু 



ভাবতে মুদ্রানীতি ৪৭ 

[ভাজে 5 সাও ব্বর্ণম।নেন সহজ সুশার বপটিব দশন আমাদের খাঁগ্যে 

ঘটিল ন। | 

আম্দ।না হাস ও রপ্ত।নী বৃদ্ধি পাহ্ধা যাত17ত বলাগম ও পণ্যে 

মূলা বুদি ভব *ছাদ্দন্যে ছুশিযাব মব ভাতিও আ।% নিজ দি মুদ্রামুল্য 

বথামন্তুণ হাম কানযা বিনিময়ে স্ুবিধ। গ্রভাণেন 1 কনিতেছে 

কিন আম[রগকে ১৯২৭ সণ হইতে বু প্রতিবার মনেও “মই যে 

১ শিলিং ৬ পেন হাবের সহিত বাধিয়া রেগযা ভহব।ডে সেই বন্ধন 

হই5 অডিও আমদের মুক্তি খটিণ | ভবে আমাদের একটি পবম 
সান্বন! £ই১ এগশ।ন্ব শুদ্ধ তন্বের অধ্যায়ে আমাদের দান পাকি অমূলয, 

বড পড পতেবাপ্ত নকি ইহ হঈতে অনেক নুতন তথা গনিত এবং 

অনেক চিন্তাব খোব!ক সংগ্রহ কবিতে পারেন । 



আমাদের 'রেশিও' নমন্যা 

বেশিও প্রশ্ন লইথা তাবতব্যাপী একটা ঝড বহিষা গেল। এত 

গ্রচণ্ড তব আকর্ষণ যে, কবি-মাট রশীন্দণাথ হইতে বিদ্দানাচাধ্য 
প্রফুর্চন্ধ্ পণ্যন্ত টাল সামলাইতে পাপেন নাই | আব আমবা অনেকেই 
তালমনা বিশেষ কিছু বুনিচ5 ন| পাপিষ। পণস্পনেৰ মুখ-চাওদা9। ওখি 

কবিয়।ছি। শাঙ্টেন কচকচি নীবব হইম। 'আপিঘাছে, ঝছেন বেগ 

কমিয়া গিধছে ও সুতরাং সাধারণের পক্ষে ধীন শাবে খ্রি 

বুঝিধাব সম* রি হইগ়াছে। সেহ জন্তই এই প্রবান্ধের 

অবলাব্ণ। | 

প্রাবন্থে “রেট অব এক্শ্চে্ী' ব| বিনিময়ের ইক, এই কখ-টাব 
অর্থ বুঝিচ5 চেষ্ট। করা যাক। বিন দেশেব মুর ওগদ শিদিত কর। 

হইলেও এক এক দেশের মুদ্রার ওজন এক এক বকম | এই ওজনের 
পার্থকোব দরুণ ইহাদের মূুলোব যে তাবতম/, এট অব. এক্ম্চেষ্জ 

হাই গণিততির সাহাখো শির্দেশ কবিযা দেয় মাএ। ইঙাকেই 

সংক্ষেপে বেশিও বলা হয় । 

পৃথিবান্যাপাঁ যুদ্রাপিভ্র খটিবার পুর্ব পর্যন্ত একটা বিপহা 

ব্ণুদ্র! ফ্রান্নেদ ২৫*২২টি, জারা ণীর রি এবং আদেবিক।ব ৯৮৬টি 
সবর্ণঘুদাণ নমতুণ্য হিল। একই ধাতুপ বিশু বুদ্রামদো বিনম্র 

হান নিদ্দারণ কব। খুবই মহজ | কিন্তু এক দেশের মুদ্র। স্বর্ণ নির্শিভ, 
অপধ দের যুদ্ধ বৌগানির্শিত হইলে উঠ ধাতব আপেক্ষিক 



আম।দেখ বেশিও সমশ্তা! ৪৯ 

মূল্যেব অস্তিবত| হেতু উহাদেশ মধ বিশিমদ্বে হান নিকপণ কন 

কঠিন হইঘ| পে। ইতলগডের স্ব্ণমুদ্দ। ও ভারতে বৌপ্যযুদ্রার মন্যে 
সম্বন্ধ শির্ণঘ পসেইজগ্ই চিবকাল ভুনহন্তাব হষ্টি কবিন। আসিদ।ছে। 

বর্তমান আ্দেলন সেই বভ পুপ|5ণ কলহেরঠ একটা! মণপ্যান মজ। 

শুবনেণ জেন-দেন প্রন 52 ভংলগ্ডেৰক অসিত; থাপ কেন থে 

ইংপেগ সবকাপ হাবতে শ্বারদ্রান পরিবপ্তে বৌপাদুদ। প্রচলন কল্ঘ। 

উতর দেশের আংর্থিক সম্পকে অপ্যে এই নিদাকণ রা ন। 

শপে কৃষ্টি ক+পিলেন তাহ| বোবা। কঠিন । যাভ| শউক, সেই 

'আলোচন। বান প্রবান্ধণ বিষ নহে; এই সঙ্গন্ধে আ'মি “হাব 

হদ্রনাি” প্রণন্ধে বিশ্তাবিত আ(লোচন। কবিবাছি। এক্ষণে মল বিধানে 

প্রচ্যাবন্ভন কপ খুকু । 

কোন দেশেব বাণিজ্যই আব এখন শুধু সেই দেশেব মণসা সীমাবদ্ধ 
শছে; গোট| শিঘার সহিত এখন আমদের কাধবাব। সেইজনাঈ 

পবস্পবেব দেশা-পাগুনা স্থিব করিবার জণ্য বিঠিন দেশে মুদ্রামপ্যে 

বিশিমদেল ভাব লিষ্ট রাখ একান্ত আনশ্তক। এতকাল ছিলও তাভ | 

বিগত নহাুদ্ধেব অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ইউরোপের দ্েশসমুহ 
স্বর্ণম|” পরবিহ)/াগ করিতে বাধা হওয়ায় এই নিদিষ্ট হাবের নডচন্ড 
হইয। যায। পবে শাপ্তিস্থাপনেব সঙ্গে স্বণযূদ। প্রতিষিত হইলে 

স্বাভাবিক অবস্থা পুনবাঘ় ফিবিষ! আসে । কিন্তু কিছুক।ল মবোই 

যুদ্ধের পরবন্তী কুফল ধীবে ধীরে ফলিতে সুরু করে এবং ইংলগড জ- 

সর্বস্ব হইবার অবস্থার পডির। ১৯৩১ সালে পুনরায় স্বর্ণন!ন 

পরিত্যাগ করে। সঙ্গে সঙ্গে জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয' 

নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশও আত্মরক্ষার জন্য দ্বর্ণম'ন 

পরিত্য(গ করিতে বাধ্য হয়| তদবধি পৃথিবীব্যাপী এই মুদ্রাবিভ্রা্েকু 



রা টাকার কথ! 

পালা চলিয়।ছে, ইহ।ব শেষ কোথায় কি ভাবে কেহ বলিতে 

পাবে ন। 

স্ব্ম।ন পরিত্যাগ কবিয়া নিজেব দেশের দেন। পরিশোধের জন 

্ব্ণমুদ্র। দিবার দ।য় হইতে গবর্ণমেন্ট রক্ষ। পাইলেন, কেবল বিদেশেখ 

দেনা পরিশোধ করিবার বেল!ই স্বপমুদ্র। ব| স্বর্থানেব প্রয়োজন 

থাকিল। স্বর্ণমুদ্রাপ স্থান যখন ক|গজেব নোট অধিকার কবিনঃ তখন 

দ্র ঠালিরিভাতা বন দেশমধ্যে বিনিময়ের হাব শিক্ধীীবণেব থে 

সহজ উপায়টি ছিল তাহা নষ্ট হই 

দেনা-প1গন। স্থির করা ছুরূত হ 

| গেল এবং আরগ্তজ্জাতিক বাণিজ্যেণ 

হই ইয়। পিল । স্বর্ণদই হওয়ার ফলে 
€ 

ইংলগু এবং এ পথাবপন্বী অন্য।লা দেশের শ্ধার মর্ধাাদা ব। কদণ বং 

হাসপ্রংপ্ন হইল। যেছানে একটি সাডিও লিং ৪৮৬ চলাদে সমতুল্য 
মী 

ছিপ সেখ।নে তাঁভার মলা দঢাইল এ শ্যানকা ১৩০ ছলাব। 

কিন্ধ সে থক জগতে ইংলেখের ময্যাদ! হানি হইল যথেষ্ট 
ঘ। গেল। প্রথমত তহবিলের অবশি শ্বণগলি তাহাব 

| দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রাব মণ। হাস হেভু জিনিষের দর চডিল। 

ইহঘতঃ, বিনিময়ের ভার তাভার "অনুকুল হওয়ায় রপ্তানি বুদ্ধি ও 

আমপানি হাস পাইয়। ভাহার হনাগম ও বাদসাবাণিজোন উন্নতি 
হইতে লাগণ। অস্ত গ্রচিকুল হওদা অতেকট। বাপপ্রাপ্ূু হইল। 

হাজ' পাউগ্ডের গ্রিনিষ হংলগ হইত ক্রয় কবিলে আমেপিকাৰ 

পিকে পুর্বে দিতে হইত (১০০ ০১৫৪৮৬) ৪৮৬০ লব) এর্সণে 

চি হইল আগঞমানিক (১০০০৮ ৩০) ৩৩০০ ডলার মাত্র। 

ইং ংল৭ ভাহার পণ্েব দকণ ভাজার পাউওই পাইপ বটে) কিন 

তে হইল। ফলে আমেরিক। ও স্কা) অমেদ্কাকে ১৫৬০ উলান কম | 

০০ 

দ্বর্মান বিশিষ্ঠ 'অন্যান্ত দেশে ইংবেজের মাল কেবলমাত্র বিনিময়ের 



আমাদের রেশিও সমস্ত! ৫১ 

মারপ্যাু5ব দরুণ সস্তা বিকাইতে লাগিল। পক্ষ।স্তবে উহাদের 

পণ্যের দব ইংলগ্ডেব ব।জারে চডিয়। গেল। প্রবল প্রতিযোগিতার 

ফলে ছুনিষার হাটে পণ্য বিরুন এমনি ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, 

তদুপরি মুদ্রার অবনতি ঘট।ইয়া বাট্টাৰ সুযোগ গ্রহণে ইংলগুকে 

ন| এখান তহতে দেখিয়। এই মন্দার বজানে আমেপিকাও সেই পথের 

পথিক হইতে বাধ্য হইল। ফলে চাবিপিকে দ্বর্শনান পশিন্যাগ কবিয়া 

মুদানূন্য হাস কৰতঃ কে কাহাকে পনোব হ|টে হটাইবে তাহার একট। 
তিন পড চলিয়াছে। 

এই সম্পর্কে 'খারতেব অপস্থ। স্মযক বুঝিতে হইলে অনভিজ্ঞের 

পক্ষে পারিপাঞ্থিক অবস্থাও কিঞিং জান। আবশ্যক। সেইজন্তই 

ছুনিনার আর্থিক সম্ঞার এই দিকটা! যগাসন্তন সংক্ষেপে আলোচনা 

করা গেণ। 

তরে মুদ্র। রৌপ্য ধাতৃব হওয়ায় পুথিবীণ ন্ব্ণযুদাবিশি দেশ 
সমূহের সহিত বিনিময়ের হার ব| রেশিও, লঈয়। তাহাব গোলমাল যে 

চিবন্তন হইযা দাডাইযাছে তাহা পূর্লেই বলা হইখাচছে। সোনা ও রূপার 
বাজান দেন পবিবর্ভন হেতু ্টালিঙেব সহিত টাকার বেশিও স্থিন কবিবার 
কোন সহ ও স্বাঙগাবক উপায় নাথাকাখ ভবত-সঞ্কাব এই হাব 

খেয়ালমত এক এক সময় এক এক বপ নির্দেশ করিয়। আপগিয়াছেন। 

ইহার ফল গাঁতের পক্ষে শুত হউন পাবে নাই | প্রথম কথা_বিনি- 
ময়ের হব পরিবর্তনশীল হইপে ল[হালাভ হিসাব করিঘ। বিঠির দেশের 

মধ্যে বাণিজ্য করা কঠিন হইয়। পড়ে। দ্বিতীবতঃ, যাহ! এইমাত্র 

আলোচনা কর! হইল) বিনিময়েব হাব বাঁ বেশি? নিদ্ারণেৰ উপর 

জিনিষের দর ও বৈদেশিক বাণিজ্যেব উন্নতি অবনতি অতি গুকনবক্ধূপে 

নির্ভর করে। ১৮৯২ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ট।কাব মুল্য ১ 



৫২ টাক।র কথ। 

শিলিং ৪ পেনি নিদ্দিষ্ট ছিল ১ তৎপলে ১৯১৯ সালে টাকার মুনা বাঢাইয় 

একেবাবে ২ শিলিং কর! হয়। তাহাব ফল ভারনেব পক্ষে অতিশয় 

মারাম্মক হইয়। পঙিলে প্রশ্ায় ১৯২৬ সালে এক পশ্্থাল মিশন 

বসে এবং উ হারা টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেশি শিপ্ধাবণ করিয়। দেন। 

এইবপ ঘাভগ্রাভিথাত ও অনিশ্চয়তার ভিতপ দির| ভারনেের মুদ্রা 

সমন্তা এঠক।ল চলিয়া অপিয়া্চে ! পুথিবাঁৰ ব।ণিজ্য তখন সম্প্রসবণেব 

পথ বাহিয়। চপিতেছিল ; ভাবহেন ক্ষতি ই ছেষশ কারন ভাঙার 
গানে নাভিতে পাবে নাই । কিন্তু আজ আব মেদিন নাই আজ ছুকুল 
ভাঙ্গ। খরস্রে।তে উজান খাহিবাৰ পালা সুরু হইয়ছে । আনাদেখ 

প্রভুদেখ অবস্থাও কাহিল। বঢ বাটি আনন্দেহসবেন এটুকু 

ছিটেফৌট। পাইবার আশ।ও আজ আপদ দান প্রতঠিপেশাব নাই। 

ছুনিয|র চাবিদকে প্রাণ বাচাইবার জগ্ত আজ কাকি পচিস্বা 

গিয়াছে । “কান চা, অন চাই” বূবে ইউবোপ আমেরিকাব আকাশ 

বাতাস আজ শারী হইরা উঠির।ছে। বাষ্পতিগণের চোখের রা 

টুটিয়াছে। কেটি কোটি টাকার পণ্য পডিয়! আছে, সপিদ্দার নাই, 
নাই। সকল দেশই শিজের পণ্য পরের দেশে চালান করিয় অর্থ টির 
করিতে ব্যস্ত; কিন্তু কেহই পরের পণ্য নিজেও দেশে প্রবেশ করিতে 

দিবেন ন।| ঘিনি দবে আটিয়া উঠিতে পাৰ্িতেছেন শা, তিনি 
পরের পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইত্তেছেন। তাহাতে আটিয়! 

উঠিতে না পাধিলে, স্বব্ণযুদ্রা ত্যাগ করিয়া যখাসন্ভব কাগজ চ!লাইংতে 
সুরু করিয়াছেন; শয়ত মুদ্রার স্বর্ণ অপহরণ করিতেছেন । আমে- 

রিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ রুস্শহেপ্ট কলমের এক খৌঁচান্ ভলাবের ওজন 

সেদিন অর্দেক কমাইয়। দিয়াছেন | উদ্দেশ্য নিগ্রে দেশের জিনিবের 

দর চণ্ডাইয়। দেওয়া এবং বিদেশের হাটে প্রতিযোগি তায় অপরকে 



আমাদের রেশিও সমস্যা ৫৩ 

পরাস্ত করা বাতার।তি আমাদেখ আধুলিগুলি ট।ক। ভইয়। গেলে ষা 

হয়, এঠি ক তাই। না যাদুমপ্ধে মানষেন হাল্কা পকেট 
যখন তি ছিগুণ ভাবী হইয়া উঠিবে তখন বাজাবে ক্েেতাৰ 

ভিউ নি স্য়উ বিড় বাডিবে এবং শিজের পণ্য বিদেশে অদ্ধমূণ্যে বিক্রয় 

করিবার স্বিধাও ভবে, ইহাই এই শীিব উদ্দেশ্য | 

হদাতেন প্রথ উঠিতে পাবে, চারিদিকে অবস্থা ও ব্যবস্থা যখন 

উব্, তখন আমাদের দেশে মুদ্বাশীত কোন পে চলিয়াছে? 
চি ইহ|4 সহজ ভঞর এই যে, আমাদের শিদ্দিষ্ট পথও নাই, চলাও 
বন্ধ! আমাদেব এই চরম শিশ্েষ্টত।ন দিকে তাক।ইলে পুবাতন 
শে গবাদটিন কথা মনে পে, কাঙ্গানেব আবাব বাঈপাডেব অয়কি? 

সেই হে ১৯২৭ গালে সুদিনে আমাদেন ট।ক।ব মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি 

নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দুণিয়র এত ওলটপালটের 

প্ 

পরও সেই বাট। বা বেশিও-ই এখশ পর্ান্ত স্কিব আছে। 

পার্থণেক মধ্যে এইটুকু, পুর্ষে মন্বদ্ধ ছিণ দ্বর্ণ ই্ানিংডেন সহিত, 

এখন সম্পর্ক হইদাছে পেপার গ্টালিডের আঅহিত।; কাবণ 

ইংলগেব গ্লিং এখন দ্বর্ণ হইতে সহন্ধট্রাত। ১৯২৭ সালে রফ্যাল 

কমিশন কর্তৃক ১ শিলিং ৬ পেশি বেশিও যখন নিদ্ধাপিত হয তখনই 

কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য অর্থশীতি-বিশাব্দ শ্তর পুকষোত্তম 

দস ঠাকুপ দস হহাপ তীব্র প্রতিবাদ করিপাছিলেন এবং বণিঘাছিলেন 

যে, স্বর্ণ 9 রৌপা ধার পারষ্পরিক মূল্য বিবেচন। করিলে বাট্টাপ হাব 

কখনও ১ শিলিং & ৫ পশির দেশী হওয়া উচিৎ নহে। কিনব তাহার 

অহিমত অন্যান্য সদম্তগণ গ্রহণ করেন নাই। স্পিনে থে বাটা হার 

অধিক এলং ভরের পক্ষে অহিতকর বলির] তারতীয়গণ কর্তৃক বিবেচিত 

হইয়াছিল, আজ এই বিশ্বব্যাপী ঘো+ ছুর্দিনেও তাহাই স্থিব আছে। 



৫3 ট।কার কথ। 

আমব। গা হিসাবে বা কি ্থাত্রে ১ শিলিং ৬ পেশি দেশিওকে 

বেশী বলিতেছি, এক্ষণে তাহ।ই বিচাব করিয়া দেখা য।ক+। লঢাইয়েব 
পর 4 গ্রপাশ দেশসমূহ ঘখন স্বণন।নে প্রন্যাবর্ন কিল, 

[লাই 

গ্রভণ কাপল । কিন্ট জ্রান্সঃ ভম্ম।শা গ্রভুতি দেশ স্বপদে পরিমাণ 
বাঁ ওজন রাতে | কমাইয়। দিয়া তবে পুনবায় দ্বর্ণমু€ প্রচলন 

*4 জি 

্ 
তখন লডাইযেব পুর্বে ই্/পিংয়ের যে মূল্য চিল ইংলও ই ৯ 

ও ৮ ১১71 টি লে ৮ না ঠা চি স্ সু চা রক 1 801 ব্লালি হি ্ 

ভাঁনপন ইহা ফলে দশ শিঃসবল হইথা। ভাল হণ যখন নাহি 2 উপাত্ত 

কল সত ৯৮ পে টি র1£- ত ৮, 4416০ ত দেন হহল হখশ হহার মুলা [নরা।দতি ভহল ১ শিভাগ ৬ িশ। 
পপ 7৮ ্শ্রি ও 5৮1 ভত1৭ ১3 ?ন 
তথ|।প ডাহা তা এর ০1] ও 11 হহ!শ ১০) ৮ ০৭ ্ 

কী ০ € 

বেশী ধরা হইয়াছে । কেহ হয়ত কিছ পাতেশ, পাকে হল্য কখ 

ডিল; ২ পেনি মলা ব।ইয়! দিষ| টাকা ও ইনি অন অধ 

সত্যকর জামগ্ন্ত বছ়া। হইহাভে। এইবুপ জন্টহান অতভাত শে 
এছ ক $ ০ হর টি ১ তেস্ন সি ম্ ্ 7 চন নিত নন টি বলিয়! অব শ্বাবার বহ্তে পাবিতাম বাদ শিজ্ঞান্সন্ন হন।রপ 

বিজ্ঞ'ন-সম্মত ৫ করিতে ভইলে উহ্য দেশেস গণের 

মূল্য-ভালিক!ন পিকে হাকাইতে হইবে। টাকাও ইলিংতপ মধ্যে 
নিদিষ্ট রেশিও যর্দ খাটি বেশিও হয়, তবে ইংলগে জিনিযেব দর 

টরা্লঠেব মুণেন শহিত্ত যেমন ওঠানাম। কপিবে, আপন্েও টাকার 

মূল্য এবং জিনিষ দ্র অনেকটা সেই অনুপ।তে ওঠনায ককিবে। 



অ।মাদেব রেশিও সমস্ত ৫৫ 

কন্থ কলতঃ তাহ! হয় নাই । ১৯০১ সালে স্বর্মান পবিহযাগ 

কবিবার পর ইংলগ্ডে জিনিষের দব কিছু চছিয়াছে, কিন্তু আমাদের 

দেশে চা দূবেব কথা, আবও খাশিকঈ। াশিঘাছে। ভারভেপ স্তায় 

সমাবস্থাবিশি্ই আন্ীলিবা, কানা!) নিউজিলা।গু প্রন্থতি অন্যান্য কষ 

প্রধান দেশেব মুলা তালিকা হি আমাদেপ মুল্য-হালিকার 

করিলেও সেই একই অবস্থা দেখিতে পাগ্য। যানে স্বমান 

পপিন্যাগ কবি বাব পন এ সকল বেশে জিনিমেব দন বেশ খানিকট। 

গিবছে | কিন্তু আনাধের বৌপানুদ। স্বর্ণ হইতে সন্বক্ষট্রাত 

তথ] সান ও 'পরদোশে পাণোন মপ্য হার খিন্ন বৃদ্ধি পায় নাউ । এই 
সব দোশদ লঙাইখের পুর্বেকান কথেক বংসবেধ মুণ্য তাপিকার 

গহিন বণ্ঁল[ন মণা-ভ[লিক। মিল[ঈলে দেখি পাইব উহ!দের পুণার 

মূশ্য আমাদেন বেশে? ও 'আংনক কম হাস পাচ্ছে ভহ। 

মেছে ট [[টেই 'অমঙ্ষত হং 

দেশের মুদাণ আংগেক্িক মুলা শিপণ ঠিক হয় শাই এবং ষ্টালিওেল 

হইতে অন্তগান কণ। বে না নে, আমালের 

সহিত তুলণাঘ ইভান মূলা অধিক ধরা হইয়।ছে। 

ভাহপ আবও একট। প্রমাণ দিতে পাব। যাঘ। ১৯০ সাপ 

পূর্বেকার কয়েক বৎসবের হিসান আলোচনা কপিলে আমবা দেছিতে 

গাই, ভাবছেন ব্পানি আমদ।নি 'সপেক্ষ। প্রাথ ৮৪1৮৪ কোটি ইাক। 
বেশী ছিল | কিন্ত | পপবন্তী নিন বসবে জমানষে নামিঘা ১৯৩৯- 

৩৩ সালেন শেষে মাত্র ৪ কোটিতে দাঢাউ।ছে। বিশ্বব্যাপী নাব 
মন্দার দোহাই দিয় গারতেব বহিবাণিজোর এই ছুর্মতিকে ঢাপ। 
দেওয়া যায় না। কারণ তাহাই ঘদি সত্য হইনি) তাহা! ভইলে অন্ত ৬ 

দেশেব, বিশেষতঃ কৃষি প্রধান দেশেব, বহির্বাণিজ্যেপও এপ অননভি 
আমর! দেখিতে পাইণ্তাম। কিন্ধ এ সব দেশেব বাণিজাহিসাৰ 



৫৬ টাকার কথা 

পীক্ষা কপিলে তাহাদের রপ্তানির এতদ্ুশ ত্রাস দেখিতে পাওয়া 

থয না। ছুনিযব সাধাবণ অবস্থাই যদি ইহা! ভন্য দাঁয়ী হইত, 
তভ। হইলে যে পপিমাণ রপ্তানি হ্বাস পাইযাডে, সেই পরিমাণ 
অ'মদাশিও ভাস পাইতি। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। পুর্কেই 
আলোচন। কবা হইয়াছে, বাষ্টব তাব অধিক হইলে তাহা কি 
প্রকাবে দেখেব পপ্তানিকে খর্ব ও আমদাশিকে তহডিতা দান বরে। 
মেই জন্যই কোন দেশে বাণিজা-গতিকে (17008076001 (00০) 

বঙখবের পর বংসব অধিকচণ গ্রহিবল হষ্টতঠে দেখিলে আমণা 
পা 

নে ওসব" 0 ক 4 £ শ হর রে ০ াঁ তক স্পু শিঃসংশয়ে ববিয়া লইতে পারি যে, এ দশের মুদ্রার বহ্মিণ্য অতিপিক্ত 

পা 

অন্য প্রকার পনীক্ষা দ্বানাও আমবা "সই একই সিন্ধা/ন্ত উপন। | 

৮ নি ২১ এ) এ ৬ 17 ৭ এ টি. 

হইন। ফ্রান্স, ইইাপলা, ভাম্মানী, বেলভিয়ম গ্রহ 5 কছেকটি দেশ 

৬ 

সি ২০ ০, 

অ:ভ৩ স্বর্ণশান আক ডাইর়। পিয়া আছে। সেই জন্য উহাদেপ মুদ্রা 

মল্য ত্রাস পাইতে পাবে নাই । কিন্তু আমাদের বৌপামুদ্র। ালিডের 
সহ যুক্ত থাক!য় বি তুলনায় আহার মৃণ্য হাসপ্রপ্ত হইয়াছে। 

তই বিঠিন দেশ সম্পর্কে আমাদের আনদ]শ ও বপ্ুঃনিব হিসাব 
€ 
॥ পৃথক করিয়। দেখিলে আমন দেখিতে পাই, ফ্রান্স, জাম্মশী 

ইটালী, বেলজিয়াম প্রতি দেশ রি পণোর আমদানি এদেশে 

থে পরিমাণ ভাম পাইয়াছে) হংপ'ঞ জাপান গ্রক্তি দেশ হইনে আমদা!ন 

সেই পরিম।ণ হাস পায় ক পক্ষান্তরে, ১৯৩৩ স|লেব মাঝামাঝি 

নিশ্বব্যবসাব একটু উন্নন্তি দেখ গেলে, প্রথশোক্ত  দেশসমূহে 

আমাদের পণ্যেব রপ্ু(নি খে-পরিমণ বুদ্ধি পাইয়ছিল, শেষে|ক্ত 

দেএসমৃহে সে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। ইহ। হইনেও 

আমর সহজেই অনুমান করিতে পারি যে গ্টাণিডের তুণনার আমাদের 



আমদের বেশিও সমচ্চ। ৫৭ 

মুদ্রার মুল্য আব কম হঙলে এ সব দেশেও আমাদের রপু।নি অন্তান্য 

দেশের মতই "আরও আনেক বেশা হইতে পারিত এবং ও সব দেশ 

হইতে আদেশ বেশে বিদেশা পণোৰ আম্দানিও অনেক হাস 

পানে পাবিঠ। 

বহিপ।িক্গোপ কথ! ছ!ডিযা! দিলেও আমাদের দেশের কীষিজ! 
€ পা রি হা 

| পণোব মুলা বুদ্ধি গা ওয়। খে কি পশ্মিণ আবশাক হহয' প 

অহ! হানব। প্রতাপ নিজ নিজ ছুববস্থা হইত হাছে ৯1 বুঝিতে 

পলি ছি | আমদের দেন কুষকত গ্রধাশ 52 পনোতপাদন কৰবে। 

রুষকেন মেধ হঙ্গির। পড়ান ডানার, মোন্তাব, বাবগ।দাব সকলেই 
আগ নিকপাম ভয়ছচেন | ১৯২১ হইতে ১৯৩০ সাল পধ্যস্ত ১৯০ 

বসাবে গড পিল দেখ বার, বাংলার কুষিজাত পণোর বাভা!ব দব 

৭০ (কোটি টাকার উপব ছিল । তন্মধ্যে বাংদার হ্বষককে দিনা ও 

খাভণ| ভন্যাপিণ বাবদ দিতে হখ ০ কোটি টাকার বেনা। হাহাব 

ঘুনফা থাকে গ্রাম ৪৭ কোটি টাক নিডের গ্রাযে।জনে যে ৯্টা বৃ -্সি 

পরিমাণ শিখ ল্যলভ ৬৬াঁবে তাহ] ধা হথ শাই। সেই 

অবস্থ! কিরূপ গুকহব হইযা দ!ড!ইমাছে, তাহা শুধু ইহ। হইতেই সহজে 

বুঝাতে পাপা যাউবে | উহা হইতে আমন। আবও বুঝিহে পাবিতেছি, 
কষিভাত পণ্োেব মলা বুদ্ধিব উপর আমাদের শুগাশ 5 কটা শির্ভব 

করিতেছে । এই উদ্দেশ্যই আ।মবিকান প্রেসিছেণ্ট শল।বেব মুলা 

প্রায় অদ্ধজেক কমাইর! দিয়াছেন । আমদের আম্মকন্তহ্ন থাকিলে আমবাও 

হয়ত তাহাউ কলিতাম। ইহাতে অন্য দেশকে আঘ।ত করিয়। নিজ 

দেশের স্বার্কেই হত বড় করিয়। দেখ। হইত। কিন্ত সে রকম দাবা 

৬ 



৫৮ টাকান কথা 

আজ আমব। কবিতেছি না। ভুল কনিঘা খেটুকু মুলা বেশী ধরা 

হইয়াছে এবং যাহার জমা আম্ন। অন্যাঘ বকমে ক্ষন্িগ্রাস্ত হইতেছি 
শুধু সেটুকু হইতে আজ আমবা মুক্তি প্রার্থনা কবি। অ'মাদের 

দন্বার--২ পেশিব দববাণ। 

এক রা শর তি ১1 সস চি শি _ঘ রা পল ৩ খু - হী খ| শয়কুমাধ সপকার হি আবও 

ছুই চারজন বাঙালী ছাঢা সাবা শানতপর্ষে এ অঙ্বন্ধে ছিরত নাই 
সা বলিলে বোধ হয অতুক্তি কবা হইবে না। 'অধা।গক সলকাবের 

অভিমতে আমবা বিস্মিত ভই নই | সর্ববাদিশক্মত শ্যে ভিনি 

সাধারণতঃ আছ্ছাবান শৃহন। তিনি নৃহন সান্যাণ সন্ধাশী। তাহার 

কষে নৃতন কিছু ব্লাটাই স্বাভাবিক | কিন্ত এ ন্যাপ হনসন্থুখে 

আচার্ষ্য বার মহাশয়ের মত লোকে” অকম্মাত আবিঙানে আামবা 
লা ্ রা 2757 বিস্মিত হইদাছ্িলাম | এ িধাষ 'উহাতক আমলা অনধিক পপিত্েে 

৫.৮ 

চভি নাঁ। কাপণ সকল বিবঘেউ কাভার পডা্রনা এব আনবিস্তর 
ভিসি ৫ 2০ মি ৮৬৯ 

অ।শুজ্ঞত। আন্ছ। তা রী 

হাল হাতল লিজ এে্নপ উ/দিভন। ও উত্সাহ এই ভীত জননদেত অ'হমজেস বকাদ্ধ এরহবপ উন্তভানা ও ডিঙসাহ গহনা তাহান 

৯ -১১ 4022 (৮০ ৮ এই আন্মপ্রক।ণ আনেকটা হৌয়ালিৰ মত ঠেকিনেন্চে। সটিতান এই 
টে রে রর থাত 4 ৭2) 741, 

কদ্ধ যুদ্টি সঙ্গগণ করিবার জশ্য করবিগুক কবীন্ধনাথকে (কিন শেষে 

উচ্চ পেশিওব স্বপক্ষে সাধারণতঃ যে ছুই ঠিনটি ঘুক্তি প্রনে!গ কর! 
[নে আলোচন। করিব । 



আমাদের রেশিও সমন্তা ৫৯ 

আমন! দেখিয়।ছি, বাট্রাব হার উচ্চ হইলে বিদেশী জিনিষের 

দব সন্ত! হয়। স্রতবাং বাউ্রাৰ হাব কমাইলে বিদেনী পণোন মূল্য চড়িয। 

যাইবে, গরীব ক্নককুল ও জনসাপাবণ এহটা সস্তা শব ক্িনিষ 

কিনিতে পারিবে লও উভ। প্রতিপক্ষেল একটি আপি । কথাটা 

আপানতঃ লেশ শাল শোনান । কিন্ধ গাছেব গোড। কাঁটিদ' আগায় 

ভল দেওঘ| যে বকম, কুষকের জরুদশক্তি 'একেনানে নষ্ট কদিন দিয়। 

ত|নপল তব সম্ভা্ে অস্ত নিদেশী ছিনিস উপস্থিত কলাও প্রা সেই 

বকম। নেখাতন কেপল ৪ রুঘকদেন হাত রে 5০ রি 

হাতাদের ভা গকে ন। টি দন শঃন্তব বকম সন্ত বি 

তাহাব। "আজ আব কিছু কিনতে পাবিতেডে লা। উর্ভমাল সমশ্তান 

ই খে, পর্থবাতে কোশ জিলিষব স্মা্গ অভাব 

নাই, চ'বিদিকি কল্পনাতিত পণা-সম্গবেণ আসেন, বিল'সস'নগীব 

ভাটি: কিন্ত ক্লুষ কবিবাপ শন্তি আজ কাভারও আপি ভেমন 

ন[উ | 101 12 ৮০৮৮1) 19110 101 4 টা 10 

01111]. এই সম্পাব ভাটে "আমাদের কৃষক বিদেশী সৌখীন বা 

প্রয়োজনীঘ জিশিব কিছু পদ কবিনে পাবিতেছে কিট 55।।জরে 

সে যভ। কিনিণত পাবিযাছিল আজ তা ক্রু কলা হাত” কল্পনার 

অন্তটীত। 

এখানে আবও «কটা কণা হাবিবাব আচে সন্ত লিদেশী 

জিনিষেপ লোঙে দেশাষ বাপ্সা বাণিক্গেব উন্নভি 'এণং দাশের স্থামী 

ঙ্গলকে প্রন্তিহত কপ! উচিত কি না? অন্ত কে।ণ দেশ ভ!ভা হউন 
দেয় নাই। সেউ জন্ত তাভাবা দিনের পর দিন শছ্গ্রাগীন উচ্চতব 

মুদ্রামূলয নানহন করিয়। বিদেশী পণ্যেক আমদানি প্রতিবেধ করিবার 

স্খ্টি 



গ্রনিপক্ষের আপ একটি যুক্তি এই, বাংলা শিন্নাণিজাক্ষেত্রে 
এক প্রবাল নৃহন রহী, ভাহার এই নবীন উা্া!গ ও প্রচে্টাব সময় 

5,» 6 অন্বাহা কাকখাশাল ভয আক কলাককাপ প্াযোজান । 

বাটন ত!? কমাইলে বিদেশ হইতে আমদানী বলকজা, যন্ষপাতিৰ 

মূল্য চ্ছিঘ। যাইবে । কটি কারখানার প্রাসোচশায কণকন্স। 
কাট। অনিক দি ভগবে, তাহার 

সহিত হলন'খ আমবা অন্থদ ৪ বহিবদশিতজাপ বিল টি্তি হেতু 
[লই ৫ স্ষিস আমারতো 

বুঝিতে গা যাইবে । বাতা লক্ষ কা খনন করিখা কলকন্ট! 

নল ২. হাতি গার্গ কাব দক 

শতকল ১২।০ হিসাবে 1 ১২৫০১ টাকাও বেশী দিত পাপিবেশ। 
ন।ট্রান এগা 'এক 

কোটি কাল কলকন্ডা বিদিশ হইতে আমদ!নি হই! থকে, তাহা 

হইলে ভাপ লা আমাদিগকে ১২॥ লঙ্গ টাক। ধিক দিতে 

হইবে। মগ অন্য দিক বিধ। আনণ! লাঙন ন হঠব বন কোটি 

কম পর্ডিবে। ফল যন্পাতি সপ্ত! পাওধা খাবে খটে, কিন্ত এ 

যন্থপাণত দাবা প্রস্থত পণোন মূলা বিদেশী পাণে।ব তুলনাম ১১॥০ টাকা 

+ ১০০০২ গেন ২০০ পেনি। ২০০-১৬২-১২॥* টাক।। 



আমাদের দেশি৫ সমশ্য। ৬১ 

'শতকবা বেশা পড়িবে । এককালান কলকক্সান জন্য শহকণ' ১৯॥০ 

91ক। লেশা দপ্য়। 'এপেক্ষা (সই কলকঙ্গা হইত প্রস্থ পাণ্ত্র 

চা ্ রি রি ৮৫ ০২ উপব দিপু পরব গিন ১২॥* টাকা বেশী দেওয; নিশ্টথত আপিকনব 
(৮০282 ৮ 2 

্কাতকন! মুল্যের এট] পার্থকে।র দকণ হাবহন পণা প্রতিযোগিতায় 
পে টি তি এ ৫১ 5 ক ল রশ $ এ এ. 

পাজাবে টিকিন। গাকিতেই নানা শ| এবং কাবখ।ন'টিত মালহই 

প্রিশ।এগপু হইবে | 

পাট্রাব ভা ০ পেশি কমাতিখা দিলে উতরন্ডে গাম চাঞ্সেল দকণ 
আম|পন বাংখশিক যে দক্ষিণ দিতে হয় তাভ] 

পরিমাণ লা২সর্ঘিক গ্রাথ ৩।* কোটি পাউও 
০3 ১৬2 চা 2 হিরা কো ঢাগা। শাকাণ মূল্য ২» পোঁন হাস গালে এহ বাবদ 

আমাদিগকে শশকবপা ১২॥০ টা আন্মমাণিক ৫ক কোটি টাক 

অ159 পেএ] পিএ হভঙাবে হহা সভা] ইভাব উবে আমারে পক্ুন্য 

এই যে, আছে কুঘকদের খণে পবিমাণ আগ্মানিক ৮** কোটি 
টাকা । টাকাব মূলা ২ পেশি কমিলে হাহা খএভ।র9 শহিকদা ১১]০ (1 

6০০ 

টাক হিসানে একশত কোটি টাকা লাঘব হইবে |  ক্রুলিপ্রধান 
কৃষিমঙ্শশ গানের হিভ।ভি ত বিচার করিতে ভইপে, এই আসহাপ মুক 

জীবদেৰ কথ! ভুূপিলে চপিবে গা। ইহা ছ্।৮া ধাবম। বাখিজ্যর 

উন্নতি হইবে, আরকণ, শুক্ককণ উন্যণি বাপদ সবকার। আয় আনেক 

বুদ্ধি পাইবে) সুহপ[ং "হোন চাঙ্জেস” বাবদ যে পাচ-চষ কেটি টাকা 

আম।দিগকে অন্িরিক্ঞ দিতে হইবে ভাহা গাঘে লাগিনে ন'; বরং 
ধারণ অবস্থ।র উন্নতির ফলে আমাদের মঙ্গণই হইনে। 

ইংলগেৰ নিকট আমাদের বহু টকা ধাব?যাহ।কে ইংরাজীতে 

40010) 0051)08) বলে আমাদের অবস্থাও তই । শিদেশে মাল রপ্পানি 

এ 



৬২ টাকার কথ! 

করিয়! তাহার যুল্য হইতে আমাদের দেশা পরিশোধ করিতে হর। 

রপ্তানি পডিয়। গিয়। বাণিজ্যের গতি ঘি আমাদেব প্রতিকূল দাড়ার 

তাহ। হইলে খন দিবার জগ্য সঞ্চিত তহবিল হাঙ। হি আমাদের আর 

অন্য উপায় থকে না। সেই জন্যই গত কয়েক বংসরে আমাদের দেশ 

হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া ২৫০ কোটি টাকাব স্বর্ণ বাহিরে 

চপিয়। গিধাচ্ছে 'এবং এখনও যাইতেছে। কিন্ত এ হাবে কঠাঁদন 

চলিবে? হাই পিজ্ভ ব্যাঞ্গ প্রাতষ্টাকপ্সে ব্যবস্থ। পরিষরে রাজস্বসচিব 

যন নূতন পিল উপস্থিত করিলেন, তখন ১াশণিত ৬ পেশি স্থলে ১ 

শিলিং ৪ পেনি বেশি নির্ধারণ জন্য পুনবায় আন্দোলণ সু হয়। 

অন্ততঃ ব্টনান ধেশিও এ বিলে কারেম না করির। দেশের আণস্থানুধাযী 

মুদ্রান্যবন্থ! নিযদ্ত্রিত করিবাখ তার এ ব্যাঙের উপণ দেওয়া হউক, 

উহ।9 অন্ঠারাধ কর হয়। কিন্তু ফল কিছুছ হখ মাই) বিজ 

ব্যাদ্গের স্ব দীনত। খর্দ করিয়। ্রাপিং ও টাকার বেশিও পূর্বৎ ১ শিপিং 

৬ পেনি পাক। করিয়। দ্রেওয়। হইয়াছে। কোন দেশের মুদ্রান নূল্য 

এশ।বে প.কাপ।কি কবিয়। বাধ। নাই। আর্থিক ভগাতেণ কতকগুলি 

অবস্থার উপন শতাহা কমিভেহে বাটিতেছে। আমর! দেখিয়াছি 

বর্তমান »্মরে মুদ্র। মুল্য হাম কবিবান গ্রবল চেষ্টা দেশে দশে চপিয়াছে 

এনং গ্রতাছ লব, ষ্টাপিং, ইয়েন গ্রহথৃতি ঘুদ্রা বেশিও ্বাগাবিক 

নি্মে গর্বর্থিত হইতেছে । কেবণ আমরাই আইনের নাগপাশে 

বাধ। পচিঘাছে। এই বাধন হইতে ছ]ড| পাইলেই আমাদের টাকার 

স্বশাবিক ও প্রকৃত মূল্য ধবা পড়িত। কিন্তু হাহ! হইবার উপাছু 

নাই; কাণণ মার চেয়ে মাসীব দরদ বেশী । 



বর্তমান অর্থসঙ্কট 
বঙ্সনেন পন বংসর চণিঘা যাইতেছে, কিন্থ আর্থিক জগতে থে 

ছু্বৈৰ দেথ। দিয়াছে তাতা কটিবার কোন লক্ষণই বিশেষ দেখা 

যাইতেছে শ।| কোগ। হইতে কি করিঘা এই শিশ্ববা।ণী অনর্থেব 

সৃত্রপহ ভহণ তাহা কেহই বড ঠাহর কথ্য! উঠিতে পারিতেছেন নাও 
কিছ অসংন ধৈর্যোর সহিত আশ। করিয়া আছেন, স্বর্গের কিংবা মর্ডেেব 
অধিপিল! শা্ই ইহার একট। শ্রতিক[ব করিয়। েলিসেন। কিন্তু 

আনাদেব দুভাগ্য, মর্ডেব দেবতারাও হাপে পানি পাইন্তেছেন না, 

্বর্ণেব দেব?1ও বিযুখ | বিঞপ খন্থঈ/কে লইয়। গনাৰপ কারসাজি 

চলিয়াছে, দাঝে মাঝে যন্্ট। একটু শটিয়া-টডিয়াও উঠিতেছে, কিন্ত 
তার প্র।ণেশ স্পনান বেশী স্থাসা হইতেছে না| মাঞ্চষের ছুঃথ যখন 

দুবার হই-| উঠিঘান্ঠে তথণ আ]হ। লইয়া নিজেদেব মধ্যে কিঞ্িং 

আলে5*! কৰিলেও সাময়িক রি পারে। 

বোগেপ কাবণ সম্বন্ধে নানা মুনিব নানা মহ হইলেও একথা ঠিক 

থে পুর্ব1.ণ অনিবুষ্টি, অনাবুষ্টি বা অন্ত কোন দৈবছুর্দিপাকে খাস্ভণন্ত 

ধ্বংস হইথ। যে অঙাব-অনটন ন| ছুর্ভিক্ষেন প্রছূর্ভান হইত) ইহা তাহ! 

নহে। প্রাকুতিক সম্প্দেব অভাব হইতে এই সঙ্কটের উদ্দুব হয় নাই। 
মানুষের শন নব উন্মেবশালিনী প্রতিতা বা সংগঠনশক্তি ঘে অপূর্ষর 

শিল্পসন্তঃবেণ জন্মদাঁন কবিয়াহে, ত।ভাব অঠাব হইতেও এই সমন্তাব 

সৃষ্টি হয় নাই | এসক্কট বন্তজগতে প্রাচুর্ষের সঙ্ট__শগাবেব সঙ্কট 
নহে। হবে কি বুবিত্তে হইবে সমগ্র পৃথিবীব অহাব আজ পূর্ণ 
হইয়। গিব।ছে? মানব মাত্রেরই কোন পাখিব আঁকাজ্ষ। আজ আর 



&$ টাকর কথা 

অপূর্ণ নাই-ভোগ হাহাৰ আজ আকণ্ঠ হইঘ|ছে? তাহ।ও ত সত্য 

নহে। প্ররুততণ দানে কাপশ্য ঘটে নাই, মানুষে কৃষ্টি জ্েেমণি অবিরাম 

চলিয়াছে হহ। খেমন পন্য, সকল বকমে বঞ্চিত শিএপ্বিপ অসস্াবও 

পৃথিবাতে কিছু মাত্র ঘটে নাই, ইহাও তেমনই গা | বিশ্বঅধিবাসার 

এক পঞ্চনাংশ এব হীণপেপ দিকে হইলেই তাহাব প্চিয় পওর়। 

44110110011) 01611010108 যঃইনে। এক জন ইংবে পণ্ডিত বলিন10ডিন 

11111771018)10 28100 11110051111 1000710501101000 01565 

11০ 281১0111107) ঠমাবের চাছিদা অসাম, এ খহদিন পথান্ত 

ন। (শেষ ভটন্টণ্ট ক্রাপহিন মত চাশুল জাপন মাগন কারে »ভদিন 

অসীম থ।কিবে ।৮% 

স্রতভবং আপা দেগিত পাইতেছি, মানবে অভান পুর্ণ হয় মাই 

এবং অকম্ম!ৎ স্বর্ববজেন আবির্ভাব ন। হইলে, সে অশ্গাব পূরণ ভইন্তে 

এখনও সম্থপতঃ বু পুগণ আবগ্তক। অথচ অন্য দিকে পণাসস্তার 

আজ শিল্পা ও বণি/কর কাদে ভূত বোঝা! ভইয| চাপিদ। বসিব [ছে 

মান্টযেন €ভোগে তাহা! আসিতে পাপিতেছে লা। ভোজ্য গ্রটুব, 

বুদৃক্ষও সংখা।তাত। পুনিতে পাব। যাইাতিছে কোন কারণে দুইয়ের 

যে|গহৃত্রেণ বিচ্ছেদেই এই প্রাণান্তকর নাটকে হ্টি ভউঘ।ছে। যে ব্যবস্থ। 

ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি ওন্বার্থ মধ্যে সামঞ্জপ্য রঙ্গ] করিয়। উ দের 

যোগাযোগ রক্ষা করিধা আসিতেছিলঃ তাহার (ভারে কোন ছিদ্রপথে 

আজ ঘুণ ধ'রয়াছে। 

সাধ(রণ বুদ্ধিত্তে মনে হইতে পারে উৎপন্ন পণ্যে পবিমাণ 

বর্তমান সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য(ধক বুদ্ধি প(ওয়ায় এই 

অবস্থাব স্থষ্টি হইয়াছে । কিন্তু হিসান লইলে দেখা যাইবে ১৯২৯ 

সালের পর এই ছুর্দিনের সু হইতে, পণ্য ও শিল্পের উৎপাদন 



'পুনিপেক্ষা অনেক হামপ্রাপ্ত হহখাছে | হনে মুলাও অত্যাবিক হাম 

পাশয়াছে; অথচ পুথিবাধ লোকসংখ্যা ও বিবিধ জিনের প্রয়োজন 

দ্ধ পাতখাছে ভিন্ন হ্াসপ্রাপু হয নাই । উহ যদি না হব, হাতা 

হলে ৬ৎপন্ন পণোর আধিক) ্ এ5 অবস্থার ক চয়।ছে,আনমাবের 

এই অঠমান ঠিক নহে বুঝিতে ভইবে। 

ক|১| মণ ব। তৈপি টি কাহাপও খাজা আব যথেট 5 দর 

নাই, ০১ হইপ বর্তন।ন ভগ তর গো ছাপ কথ।। ইহাপ মলে বঙখাছে 
খে মুণা ক্রহাগণ জয় করিতে পদ এছ যেমণো বোক্রেন। তি 

স্্ঞস্ 1 নি ৪ ০৫5 শিক সা যা স্1-৫ 
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কোন গনিখের প্রয়োজন থাক ও বাছাকে হাভার চাতিদা। থাক! এক 
“শশ ন75 1 গশ্রনোজন ব। মত আনাতদেণ এ (ভনিঃ্যপই আছে, কি 

নগিধ। সাগ্রাধোভন বা সব মিটাখাপ শভ্ি আমাদেব সকলেশ 

আছে রি প্রনোভান 9নই চাহিদা পবিণত ভু খখন মল।দাণা 

প্রযোজনার ভিনিব ক্রঘ করিবাপ শক্তি আমণা অজ্জন কার আহা 

হইপে আমন দেখিতে ডি যে ভিশিষেন চাভির। শেভ কে 

চুইটি [ডনিখেব উপব- প্রথম ৪১ তাহ |র প্রয়োজনীয় ভা; দ্িচাধতও, তার 

মলা । মানুষের গ্রযো জন ও পছ্ন সম্বগ্ধে কারখানার মালিক যদ ঠিক 

'মনুমন কবিতে ন। পাবেন, তাহা হইলে উাহ|কে পণ্যদ্রণয লইখ। খেমন 

গুকহর অপস্থাধ পড়িতে হইবে, অর্থশা হর মারপ্যাচে জিনিষের মূণাহ।স 

থটিলেও ভহাকে তেখনি বিঅত ও ক্ষতিগ্রন্ত হইতে হইবে অর্থশাতিব 

সহি মুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সঙ্ন্ধে এখানে আর একটু পরিকর কবিয়া 

বল। যক। অর্থের পরিমাণ বিহিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নান। 

ক।রণে কমিতেছে বাঁড়িতেছে। কেন দেশে চন্তি অর্থের পরিমাণ 

হ্বাসপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অর্থসমষ্টির সক্কোচন (407,019) ঘটিলে, 



৬৬ টাকার কথ 

জোগ।ন ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুযায়ী অর্থেব মুল্য বুদ্ধি পাইবে : 

অর্থাৎ জিনিষের মূল্য হাঁস পাইবে। পক্ষান্তরে, অর্থের পনিমাঁণ বুদ্ধি- 

প্রাপ্ত (0/05007) হইলে অর্থেব মুল্য কমিবে অর্থাৎ জিনিষেন মূল্য 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। 

অনেকে মনে করেন পণ্যবিশিময়েব ব| বেচাঁকেনাব ক্ষেত্রে মুদ্রার 

আবির্ভ।ৰ এবং একাবিপত্য এই গুরুতব সমন্তাব জন্য বিশেষ ভাবে পানা । 

সেই জন্ত একদল নূতন পঞ্ঠী পণ্যেব হাট হইতে এই খামখেয়।লি মধাবনু। 
রগ বাদ ধিয়। পণ্যেৰ সহিত পণ্যে সাক্ষাৎ বিনিময পুঅঃপ্রবর্তন 

এ়। আদিকালেব ব্যবস্থাকে ফিবাইয়া আনাতে চাছেন। বি 

দেশের মুদ্রাণীতি বর্তমান সমন্তাকে কিভাবে প্রঙাবাশিত করিজেছে 

তাহান বিস্তারিত আলোচন। করিবার পুর্বে আমর। অন্যান্য কাবণ গুলিন 

অনুসন্ধ।ন করিতে চাই । 

দেহবক্ষ। ও প্রাণপারণেব উপযোগী দিত্ান্ত প্রয়োজনীয় কমটি ডিনিখ 

বাদ দিলে সুখস্বচ্ছন্দত। বা 'আবানে জন্তক আজ মান্তাযেব যে সং 

প্রকার 84 প্রয়োডন হইস!ছে, ভভ। শিনা পবিসুস্তনশ]ল। 

বিজ্ঞান ও উদ্দুবণী শক্তিব দ্রুত উন্না 

নিত্য নৃতণ রূপে আত্মপ্রকাশ কনিয়। ক্রেত।দিগকে শিন্রাপ্ত ও ববি হক 
১ 

করিয়। তুলিযাছে । মান্তামের পছন্দ বা সথেদ আজ আন অন্ত এ খ 

হালফ্যাশানরূপে আজ যাহ! সাগ্রহে গৃহ:ত হইহেছে, কাল হাহ! 

পুরান ও সেকে,ল হিস।বে পপিল্যাক্ত হইতেছে । অন্থিরমতি ক্রেছাব 

এই নৌবাম্ম্য বর্তনংন যুগেব কারখানাৰ মালিকগণেব পক্ষে মাবামক 

হইয়। উঠিয়।ছে। পুর্বে কাপিকপেব সংঙ্য। ছিল হু ও শিল্কুনগ এবং 

শক্তি ছিল কম। বাজারের অবস্থা! বুঝির। শিজ শ্জি ক্ষুদ্র প্রতিষ্টীনে 

ব্যবস্থা তাহরা সহজেই সময়েপযোগী করিয়া লইতে পারিত। 



বর্তম/ন অর্থসঙ্কট ৬৭ 

এক্ষণে এক একটি জিনিষ প্রস্ততের জন্য এক একটি বিশাল 
যৌথকারবারের স্থষ্টি হইয়াছে; তাহ।র বিরাট আয়েজন। একই 
ইাদ্দে একই জিনিষ তাহান উদ্ব হইতে বাহিপ হইতেছে শতে 
শতে ব| সহশ্রে সহত্রে। নূহন ফ্যাশন, নৃভন গন্ডন একটি চলতি 

ভিশিঘক বাতিল করিয়। দিলে, নৃতন অবস্থার সহিত নিজেকে 

খাপ ২1ওয়ান এই সব বৃহৎ প।কা ইম1বত ও ঢালাই লৌহ-ইস্পাতেব 
পদ্দে পূর্বের শ্তায় সহজমাধ্য হয় শা। ব্যসাক্ষেত্রে এমনি একটা 

অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে গটিয়। উঠিয়াছে, 

হাতে একট। বড কাঁরখ|ন।র অবস্থ। কাহিল হইলে তাহার প্রভাব বা 

প্রততংকরা খন্ুদুব বিভ্ভতৃত হইর।| পড়ে। দুষ্রান্ত দ্বাণ। ব্যাপারটা বুঝিবান 

চেষ্টা কব! খাক। বাংলণ চাষীব অবস্থা হীন হওয়ার ত|হাবা পুর্বে 

হ্যায় বস্সাদি ক্রয় করিতে পাবিতেছে ন। এবং ফলে বিলভি ও দেশী 

কাপটেস কলের অবস্থা কাহিপ হইয়। পিয়ঃছে | এখানেই শেষ নহে 
কনওয়ালাদের তুলার গ্ররোঞন পুর্বাপেক্ষা হাসপ্রাপ্ত হওযার ভাগতের ও 

আদেনিকাব তুলাব ব্যনসার়ীপ অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে ছুর্ঘবল হইয়াছে। 

শুধু রা নহে, কাপছের কলে কারিকর ও মঙ্ছুবদের অবস্থা! হীন 

হয়ব খরচ সম্বন্ধে বাধ্য হইঘা হাহাদিগকে হাত গুট|ইতে হইয়াছে। 
ফলে যে-সব ব্যবসায়ী তাহাদেন গিত্য গ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরববাহ করিয়া 

পাঁওব!ন হইতেছিল তাহ|দেণ ব্যবসায় ভ1ট। পর্িতে সুরু কপিয়াছে। এক 

মাত্র পাটের মূল্য হাস হইতে খে অনস্থার প্রথম কচন। হইয়াছিল তাহার 

শেষ পরিণতি কোথায় তাহা বল। কঠিশ। এক স্থ/নেব জেন আজ সার! 

ভুনিয়!ন ছডাইয়া পড়িতেছে। কারণ দেশক!লের ব্যবধান ঘুচিয়। গিয়। 

সারা ঢুনিয়া আজ এক হাটে মিলিয়াছে। ব্যবসা-জগতে একের অন্তরকে 

সম্পূণ” ব।দ দিয়! চলিবার উপাদ্ন আর গাই । 



৬৮ টাকার কথা 

৫ 
তে বর্ভনন অর্থসঞ্কটকে অনেকেই রি সাইকেল (£751০ ০৮০০) 

টা সাধাবণ পর্যায় মাত্র মনে করিরাছিলেন। কিন্ত 'ঠাভাদের 

সে ধাবণ। এতপিনে ঘুচিয়াছে । অবগ্ঠ একথা! কেহ অন্বীকাঁণ কনেন না! 

যে, বাবসাজগ/তেরও একটা শাগাচক্র আছে এবং ভাত" পর্যাএক্রমে 

ঝ এনই একটা 

উদ্ধান ও পনের মধ দিয়। পাদ চলিয়াছে।  উন্নশিন পণ অবনতি 

এখানকাপ৪ স্বাঙাধিক শিষ্ষন। কেন সনগ়ে ব্যবস।-ব।ি৮াব্ দ্রুত 

উনি ছি আরম্ভ হইলেই ব্যদসাধিগণ অধিক লাঠব আশায় 

অভিপিল্ত মাল প্রস্থত করিস। বাজারে ছ!ড়িতে সক করেন । ফলে 
নূন্য দাস ও লাঙল থাপ শূন্য পাতে থাকে এবং নুতন ব্যবসা-বাণিজ্য 

পুন ও অর্থপ)েন স্ব পথ কন্ধ হইবার উপকূম হয়। এইনপ অবস্থা 

আসলে মবিক।ত মাশ যেকেন ঘুলো ছ!ড়িব। দেওয়। টিন উ্গাথ থাকে 

না| তন আনার জিশিষের চাহিদী স্বনমলা তব দন পাপে পাবে বুদ্ধি 

উর বাব্ম-জগছে মৃতন প্রাণ সঞ্চাণের সৃষ্টি কবে। ইহ্ারই নম 

ট্রেট সাইকেল । কতকগুলি লোকেন দৃবদিত।ব অভাব, উৎপন্ন পণ্যের 
টি ইনয।দি আপাবণ কারণে শবে মাঝে এন্প অবসাদ ব্যবসা- 

ত-আমিখ। থ|কে। কিন্ত সর্তনান অবসাদের গুরুত্ব ও বিস্ুঠি যেনন 

অপন্ুভূতগু নি) উভাপ বৈশিষ্ট্য তেমনই অসাধাবণ) কারণ পণ্যের 
টক উজ মূল্যহাস সন্বেও বিশ্বে হাটে মালের চাহিদ। তেমন 
বাঁডিতে পারিতেছে ন।। 

অনেকে মনে করেন অর্থনৈন্তিক ও নিগত যুদ্ধঘটিত কারণ ব্যচিবরেকেও 
কষিজাত পণ্যের মূল্য ও কৃষকের অবস্থ।র অধে।গতি অনিবার্য ছিল & 

শিল্পজ[ত পণ্যের প্রয়োজনীয়তার শেষ নই সত্য) কিন্তু কৃষিজাত পণ্য 

সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নহে; কারণ মামু'যের হজম শক্তির একট। সীম! 
আছে) তই ভোজনের রকম।রি বৃদ্ধি পাইলেও প্রত্যেক জিনিষের 



বর্তম।ণ অর্থসঙ্কট ৬৯ 

পবিখ।ণ ধঁময়াছে । যানবাহন ও চাযাব।দের জন্ত গরু ও ঘোড়।ব স্থান 

মোটর 'অধিকাপ্প করার গর ঘোডার জন্ত যে পরিমাণ খাছ্েন আনশ্তক 

হইত তাতবও আব প্রয়ে।জন উট ন।। কিন্য অধুনা খিজ্ঞানেন 
কল্যাণে হাল সার ও উন্নত প্রণালাঠে চাষ-আবদ হইয়া প্রতি একনে 

০] উৎপন্ন ফসালব পরিমাণ ন্হ্ল জেনি বুদ্ধি পাইয়াছে। এই সব 

কাবণে অনেকে মনে করেন সর্বক্ষেত্রে আজ 'ঘ অবসাদ দেখ। যাইতেছে 

তাহার গে।ডাষ রহিয়াছে কৃষি ও কৃষকেব ছুপবহ্থা। সেখান হইতেই 

বর্তন।« ছুর্ঘতির সূপাত। 

নান ৬প্ন বিগত লছাই চারিদিকে ব!প।নিষোধেব স্ষ্টি কপিষা। মাশ- 

সদবস।হে? সাবাবণ ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট-পাণট করিয়া দেষ। 

যুদ্ধে শিপ দেশসমৃহ বিিনন দোশে খাঞ্যশন্ত ব সেই সনধকা৭ প্রযোজশীর় 

সকল ভিনিষের বপ্ত।শি বন্ধ কপিয। দেঘ। অন্য দিকে অবনে।প ()106150০) 

ন1059 চলিতে থাকে । রুশিয়।ব গম বাহিবে যাইতে ন| পাবার 

অ1নেনিকা তাহার] গমের চান এই স্তববে।গে খব বুদ্ধি কৰিয়া ফেলে। 

যুদ্ধে” অবস।ণে স্ব গাবিক অবস্থা ফিবিধ। আঙদিলে দেখা যায়, পুথিবীৰ 

প্রয়েজন অপেক্ষ। গমের সরববাহ অত্যধিক হইয়। পছিযাতে । আরতবষ 

এবং জাপান লন্ডাইয়েন সখযে তাহাদেব কাপছর কল যথাসাধ্য 

বাডাইয়। ফোলদছ। ল্যাঙ্কাশারাবেব বাজার অধিকার করিযা ফেলিন। 

লড়াঈ আন্ত ল্যাঙ্কাশীয়াবের কল যখন পুশরাঘ পুব। দমে চলিতে সক 
করিল, তখন সকল কলওয়।লারই হইপ খ্য।স।দ | বুদ্ধেণ সময় জিনিষেব 

আমদানি বা রপ্লানি কষ্টপাধ্য হওয়।য় প্রত্যেক দেশই শিজ নিভ 

প্রযোজনীর জিনিষ তৈরি ও সবব্রাহেণ ব্যবস্থ। শিজ দেশেব মধ্যেই 

করিয়। লভতে বাধ্য হয়। কাজেই যুদ্ধশেষে আমদনি-বপ্ত/(নি পুনবায় 

'আরম্ত হইলে জিনিষের প্রচূর্য্য লক্ষিত হইতে থাকে । আয়ে।জনেৰ 



গিঃ ঢাকার কথা 

সহিত প্রয়োজনের, কৃষিব সহিত শিল্পে এই আকম্মিক বৈষমা বিগত 

হদ্ধেরই অপব পরিণাম এবং বাবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করিনাব শ্ন্যন্তম 
কারণ। 

এই ত গেল পণ্যেব যোগান ও চাহিদা সম্পকাঁষ সমন্তা-একেন 

অনুবদরিতা ও অনাস্থা; অপবেব খামখেয়ালি। যোগান ও চাতিদার 
মধ্যে যে ভিনিষটি সাপ পদ, মপ্যস্থ হইয়া যিনি উহধের সংখেগ নঘটন 

করেন, সেই সকল অনর্থেন গোড। অর্থ সঙ্গন্ধে এক্ষণে আমবা আব «কটু 

বিস্তাবিত ভাবে 'আলোচন| করিব | শমাকে গিব চিত্তে কাজ কর্পিন্ে 

হইলে আমার পূর্বাহে ভাপা দবকাব, যেমপ্যস্থ মাপকাঠিণ সাগাযে 

আমান পাণোব দপ শিদ্দি্ হইবে ভতন মপবা মশা ঠিক আত এবং 

তনিষ্যতও ঠিক থাঁকিসে। যোল গিবাব মাপে গজ টা করে| 

পাইকারী দবে কণিকা 5! হইত কাপণ্ড বিনিয়। আনিল।ম পান হাটে 

খুচর। বিক্রর করিগ; লানুলান হঈব। কিন্ত মাল পৌচিবাব সঙ্গ সঙ্গে 
গজেন মাপ ধদি যোল গিবাব স্থলে বিণ গিবা শিট হইশা যাস, তাহা 
হউলে লাহেন ঘলে আম|কে নিশ্চই সর্দেকুল দেখিতে ভ্য়। ০ খর্ণকে 

মধ্যস্থ বাখিয়া আামপ| ত্চোকেন[ব কাজ্জ কপি, লাভ ক্ষতি নিণঘ কপি, 
তাহা মূল্যই যদি পবিবর্তনশীণ হয়, ভাহা হইলে আমাদিগকে শিতান্ত 

শি হইন| বলিতে তধ, “বল্ ম। ভাবা, দাঁডাই কোথা 2৮ অর্থ 

বলিতে আধুনিক যুগে আমব| শুধু বৌপা বা স্ব্ণযুদ্রা বুখিব না? কাণেশ্সি 
নোট, চেক, ড্রাফউ, বিল) মায় ধার কপিবার মর্য্যাদ। রঃ হ।কে উংবাজিতে 

ক্রেডিউ বল। তয়) এই সদই আজ অর্থপর্য্য।সত আমাৰ ভান্তে 

টাক! নাউ, কিন্ত ব|জাবে মর্ধ্যাদ] (০7601£) আছে। নি লক্ষ টাকার 

মাল ধবে ক্রয় করিতে পারি। এখানে অর্থের প্রয়োজন আমি নিজ 

তিপত্ভির দ্বারা মিটাইয়া লইহে সমর্থ হইতেছি। লক্ষ টাক। পুজি 
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লইদ়| ছু-চটা'ব লক্ষ টাকার কাববাৰ হর্দম্ চলিঘাছে বর্তমান ছুনিয়য়। 

হাই অর্থশান্ত্রে ক্রেছিটও আজ টাকাব মর্যাদা লাভ কবিয়াছে। এই 
ক্রেটিটেব পবিম।প কবা চলে ন।। এই সন কারণে দেশবিশেষেন বা 

না |ন অর্থের পরিমাণ একেবারেই স্থিব রাখিতে পাব। যাইতেছে না। 

শুধু পাতন যুদ্র। ও গবর্ণমেণ্ট-প্রচলিত নোট হিন্ন অর্থের প্রশ্োজন অন্য 
কন শানে মিটাইবাপ উপাঘ ন। থাকিলে এবং লহির্ভগতেন সহিত 

ন্যবসা-নাণিজা।দি সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ষিন্ন করিঘা। ফেলিতে পাবিলে, 

কোন দেশের ক পপিমাণ ভখহ 'অনেকট। স্থিব পাখিতে পারী যাইত । 

কিন; বিশ্বের হাট আক ঘবেণ ছুববে আসিঘা দাাইয়ছে। আমাদের 

কাছে ভাল গা 9 শিব।ন আহবান আসিঘা পৌটিয়াছে। হাহার 

সলা যেমন চষ্টি তেঘনি দিতেছি । এই সন আন্তঙ্জতিক 

পেনাদেনাব টির ধ্যা দেশেন অর্থভাগার অনিনভ বাঙিতিছে 

ঈগল সঙ্গে মঙ্গে জিশিবেব মূল্য ও স্থিন থাকিতেছে না। আব 

একট পনিগ্গান কপিঘ। বুঝিন।ব চে্ট। কবা যাক। ধা যাক, বাজানে 

প।চটি বোহিভ মত্গ্ আসিথাছে £ এপং সমবেত ক্েহ।দেপ পকেটে 

[ক। আছে। এ অবস্থা একটি মাছেব দর ৫২ টকার 

পেশী হইবার উপর নাউ । মতন্ত-প্যবস।বীকে অগত্যা! এভ মূলোই ভাহার 

“ম1ই পঁচিশটি 

শাছ শিক্রঘ করিতে হবে| কিন্ত ২৫২ টাকাব স্থলে খদ্দি ভাটেব 

ক্রেতাদের শিকট ৩০২ টাকা থাকিত, তাহা হইলে ৬২ টাক! দবেও 

নাছগুলি বিক্রয় হইতে পাবিহ। পক্ষান্তরে ক্রভ।দেন নিকট রী 

(কাব বেশী ন। থাকিলে বির্লেত।কে ৪২ টাকা মুলোই মাছগুলি ব 
হইযা বিক্রয় কবিতে হইত। টাক।ব পরিমাণের উপব জিনিষের দব রর 

শবে নির্ভব কবে ইহ। হইতে আমর। সহজেই অনুম!ন কবিতে পারিব। 
অর্থনীতিব মাররপ/।চ ব্যতিবেকেও জিশিশ্ের মূল্য যে হাসবৃদ্ধি পাইতে 



ণহ্ টাকাব কথা 

পাবে এখানে সে কথাটাও আমাদেব জানিথা রাখ। আবশ্যক । এইনপ 

ক সহিত অবন্ত বর্ভশান সমগ্তাব কে।ননপ যোগাযোগ নই এবং 

রা হী অন্ন রকমে ব্যবসা-ন।ণিজোব ক্ষতিও করে ন।। শিলীব চেছ। ও 

বে নাখ ফলে কোন পণ্য প্রস্তত কবিব!ন বায় ভাস পাইলে পাপে 

কোন নুতন আবিক্ক'বের কলা!ণে শ্রমে লাঘব হইঘ1ও খবাচেন সাশ্ধ 

হইতে পাবে। বুদ্ধি বা কম্মেব যেগা চাপ দকন এইর্দপ মলা-হ।স বাবসা- 

বাণিজ্যেব পক্ষে অনি্কর তত নহেই, ববঞ্চ শ্বাস্থাকব_কাবণ, অর্গেব মুলা 

ব! ক্রয়শভ্ভিন নঙচড প। হইঘা ভিশিষেপ মূলা হাসগ্রাপু হইলে গ্।এানিক 

নিঘমে তাহার চাহিদ। বৃদ্ধিগ্রাপু ভইবে। শিক্পোনভিব ইভাই সন্গাকাণ 

পরীক্ষ। | এ-হাবে মলা-হ!স জিশিষ-বিশোধের ক্ষেত্রেই € ্ঃ পাপে 

সকল ভিণিষেব বেলায় কখনও এভাবে একসঙ্গে মুলা-ভাস সন্ভবগণ শে 

কিন্ত বর্তমান অমন্তাব মূলে জিনিষ মাত্রেই মসন্তব বকমেণ মুলাভাস। 
৫ 

আমরা দেখিতে পাই । উহা উল্লখিত যোগাতাবণ স্ব এাপিক পবঞ্চার 
০ 

নহে, অর্থনৈতিক কাবণের অন্সাভ।বিক পবিণাম | উতাপ মূলে বহ্যাছে 

পুৃথিবীব্য।পী অর্থসঙ্কোচন ব। ০0111)0৮001171197)- হান হহাও 

এ উল্লেখ কর। অপ্র।সঙ্গিক হইবে না যে, ভূয়োদশিত। ও যোগান দ্বাব' 
৫ ৬ বর ৪০ ০ ২ ) জা ক জিনিষেন টৈহবি-খনচ কমাইযা। কোনই লা শাইবযদি মুছা-মন্য 

এ স্থিব বাখিতে শা পাধি। কাবণ মুদমুশ্য হস প্রপূু হইলে 

জিনিষেন দণ আপনিই চিয়। খ।ইবে «এবং কাবিকব ভাহার খোগ্যতাব 

৪৪ ব হইতে বঞ্চিত হইবে। 

চি দীবন-মবণ সমন্তার সময় 'অর্থেন প্রয়োজন হইল সর্বাপেক্ষা 

অলিক । রতি [ও কবিয়। সকলে শিজ শিজ দেশে অত্যধিক, 

পনিমাণে কাগজেন নোট চলাইনে সুরু করিপেন। তারপর লক্ষ লক্ষ 
টাকার কাজকর্ম নিজেদেব মধ্যে ধাবে চলিতে ল।গিল। এইরূপে 
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পুথিবীপ অর্থ-তহবিলকে অস্ব। ভানিকন্ধপে জোর করিষা অন্ান্ত কাপাইয! 
তোল। হইল | ফলে লঢাইমেণ সময় ভিনিঘের দব কল্পনাতীত বৃদ্ধি 

পাইনা গেল । কিন্ত দদ্ধাশেষে াশাপিক অবস্থা ফিবিঘ। আসিপে সকন 

দেশই যখন স্বর্ণনান পুনবাঁধ প্রচলন কবিনে উদ্যত হইলেন, তখন সকল 

ভিশিষেন যুলোব উপরই তঠ!ং 'একটা গুকনব চপ পটিল। ঘোব 

ভর্দিনে যে ণমেকি ঘুদ। ও মর্যানাকে একপ্রকার গো।ব করিধ। চ।ল!ন 

হইছিল 'তাহ| বাহিল হউঘ। গেল এবং মৃদাতিভবিলেন স্টীতি অকম্ম। 

ভাসগাপু হইল-সঙ্গে সঙ্গে জিনিযের দবও চাপিদিকে একেবাবে 

পরিস| গেল। বর্তমান বাবম।মন্দাণ মূলে মুদ্রাণীতিন অদৃশ্য হস্ত ধে 

ক্নেকখ'নি দাপী হংস্ষদ্ধে আপ দুল নাউ । নবনেধ-খজেন উদযাপন 

সফল কবিবাব জগ্গ খাবা ভুদ। অর্থ টি কবিখ। মান্ষেব অর্থলালসাকে 
ভালে, ঘদ্ধেব শেষে এক কলমেব খে 1 অসম্ভব বকম বাাইয! তলিঘ।ডি 

চা 

৩1511 সেই এনেকি' র্গেব আন্তর্ধান টার 

ছুবাশাকে তুটি দিঘ। উচাঁইখা দিতে পাবিলিন না। কাবিকর, মুল 
হনে শুক কপিয়। উপবওঘাপ। যকণেই লড়াইয়ের মমঘকাব মছুবী ও 
লাগ দাবি কবিতে ছ|ডিলেন নাঃ কিন্ত সেই দ|বি মিউাউবব জন্য 

তহবিলে মাব তুখন অর্থ নাই | ভিনিষেন হৈবি খবচ কমিতে চাহিল 
না, অথচ ক্রেভ!ব ক্রয়শক্তি হাস পাইয়। গেল। উভয়ের মধ্যে বৈষম্যেন 

ইভ|9 জন্যভম গ্রধান কারণ। 

নর্থশান্্রেণ সাঙ্কোচন না| প্রসাবণথ শীহিন ফলে মুদামূল্ায বুদ্ধি বা হাঁস 

পাইলে অ]থিক জগত তাঁভ|ব অপর কি পরিণাম হইতে পানে ভতসম্ন্ধে 
এখ|নে সংক্ষেপে কিঞিৎ আলোচন। করা যাইতে প|বে। রাশেব নিকট 

আমি যখন টাক! ধব কবি তখন টাবাব যে মূল্য ব| ক্রয়শক্তি ছিল 

এক্ষণে তাহা যদি কমিয়। অর্ধেক হইয়া গিয়। থাকে তাহ! হইলে আমাৰ 



৭8 টাকার কথ। 

দেনা আপন! হইতে অর্দেক হ্রাস পাইয়া গিয়ছে বলা যাইতে পারে। 
কি প্রকারে, বলিতেছি। ধব! যাক্-আমি যখন ট।ক! ধার করিয়া- 

ছিলাম, তখন এক মণ চালেব দ্ধ ছ্রিল ৫২ টাক|। এক্ষণে টাকার 

ক্রয়শক্তি অর্ধেক স্বস পাইধা সকল জিনিষেণ যুলাই দিগুণ নৃদ্ধি পাওয়ায় 

এক মণ চালের মৃণ্য ১০২ টাঁক। এবং আধ মণ চাঁলেব মল্য ৫. টাক। 

দডাইযাছে। যে ৫২ টাকা ধা করিয়া আমি এক মণ চাল কিনিয়।- 

ভিপাম, সেই ৫২ টাক। যখন বদ্ধকে আমি কিবাউয়। দিলাম, হখন তিনি 

তাহা দ্ব'ণা আধ মণেব বেশী চাল 'আর খপিদ করিতে পাবিলেন ন|। 

ইতিমাধ্য তাহার অর্দেক উ!কা হাগযাণ উচিঘ। এ হার 
দেনদানেক পকেটে অ।শবর ণইয়াঙ্ছে | মান্কযের টাকার প্রযোজন টাকার 
ভ্ন্য নহে, তাহার সাহায্যে হাহাব অনা প্রধোদন ইনি জন্য। 

কন্ক্ষেত্রে ব। ব্যবসাক্ষেত্রে মস্টমের সহিত নাগষের সম্পর্ক দেন।পাওনা 

লইয়া। 'অপবে নিকই আমাৰ খেখন টাক। প্রাপ্য আছে হেমনই 
আবার অপাবেও আনমাণ শিকট টাক! পাবে । কিন্ক মুদ্রা-মলোপ ভ্াস- 

বদ্ধিন দলে এই দেনা-পাওনা স্থির থাকে না এবং নিশ্ান্ত 'অকারণে 
একজনে পাওনা বাড়িয়। দেনা কমিঘা যায় কিংবা দেন। বাডিয়। 
প[ওণা কশিব। যায়| এইবপে অর্থ খখন অন্যাঘয রকণে ভাত বদ্লাদ 
তখন নৃতন ধশী নৃতন পছন্দ ও নৃতন দাবি লইয়| পাঁজানে উপস্থিত হয 

এসং দোকানদা তাহার পুবান অহিজ্্রত। ও আয়োজন লই 
একেবাবে বোক। বনিয়। যায়| ইহ1ও ব্যবসাজগতে বর্তমান বিশু্খলাৰ 
অণ্যতম কাবণ মনে কব| যাইতে পাবে। 

একটি হুর্গতি অপব হুর্গতিকে আহ্বান করিয়া আনে; দেহেব একটি 

অংশ বিফল হইলে তাহার 'অপর অংশও ধীবে তীরে আক্রান্ত হয়। 

এক্ষেত্রেও তাহাই হইম্রাছে। ছ্রিনিষের কাটতি পড়িনা গিয়। 
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বাবস। মন্দার স্ষ্টি হইতেই মানুষের মনে একট। আতঙ্কের স্থষ্টি হইরাছে। 
দোকানে বা শ্দামে মাল পডিয়। আছে, কিন্তু হাতে অর্থ 

| কাজেই মহাজন নাহাপ পাঁওনাব জন্ত বাণ্ত হইয়া 
উঠিাচ্ড এবং ধ।বে কাজ করিতে কেহই আর ভবসা পাইতেছে না। 

দাক কমন একট! অবিশ্বাস ও অনাস্থ। ছডাইয| পছিয়াছে। 

ণাতাব কিড় টাক। মাছে চিনি সে টাক! আব হানা কবিতে প্রস্তুত 

ভন | উতাে নূন্তণ ব্যবসা-বাণিজ্যেব পথ কন্ধ হইঘ। বেকাব- 

সনন্)!ণ কত যেশন বাটিভেচছ, কেনাবেচা আবও কমিধ। গিয়। চলতি 

ব।বসা-দাণিজ্োর অবস্থীও আবও ছুর্বাণ ভউথ। পড়িয়ডে | অশ্য সব- 

বিছুন্য আস্থ। হবাইমা লোকে শ্বধু নগৰ টাকা পুজি করিতে ন্যস্ত 
দারদা ৫ টি 2 ১ এসে ও 

তই এবং এই মানাবুন্তি বক্িবিশেষকে জাডাউয়। প্রহোক দেশের 

০১ গভর্ণনন্টেৰ নতধা প্যান্ত সংক্রামিত তইয।ছে | ফলে গ্রভোক গঙর্ণন 
মেণ্টট পিত্দশে মাল চাল।ন কপিঘা শিভ দেশে অর্থাগমেব জন্ত যেমন 

এক দিকে পাস্ত, আন্ত দিকে বিদেশ হনে ৭ হইঘ। দেশের 

ঁ থাহ):5 বাতিবে চলিঘ। যাউচে না-পাবে ভাহাব জনও তেমনই খে 

ঘা 

| রি পু 

২কাঠিত। 'অপাহিদষ্টিতে ইহা লুই মনে হইতে পাবে কিন্ত 

৯ জাতি বাবস।-বাণিজগোণ যুগে পাঙক 

অবলগ্থন কণে, তাতা। তলে আন্তরিক প্যবসাউ ব। চলিবে কিদপে ? 
মান থে উদ্দেগ্ে এই পথ অবলম্বন কব হ|ভাই বা সিদ্ধ হইবে কেমন 

করি » ঘেখানে মব সেলে পেষানে ঠা সেখান এপথ 

যে আন্মবক্ষার পথ নহে, এপগে পনের যা ভঙ্গ হইলেও নিজের 

নাকক্|নও যে আস্ত থ|কিবে শা, ইভা বলাই ব|হুল্য | 

অপরের ব্যবস। নই কপিয়। নিজেব ব্যবস। প্রসারের এই ব্যর্থ চেষ্টা 

চলে ছুই উপারে। প্রথমতঃ, বিদেশী জিনিষের উপর উচ্চ শুক্ক বসাইয়। 



৭৬ টাকা কথা 

উভান প্রবেশ-পগ কদ্ধ কবিবাব চেষ্ট। ; দ্বিশীঘঃ, স্বদেশেৰ কাবখান।কে 

অর্থসাহাধ্য কন্যা অর্থাৎ মাগ১ন৭% দিনা নিজেদেপ অক্ষম প্রচেষ্টাকে 
বিদ্শো প্রন্িযোগি লন বিকদে দাড় কবাইবাব চে্ট।। ফলে 

আবন্তচ্দ/তিক বাণিভেোপ ক্বাহাবিক গ্রগতি ব্যাহত ৬৪ ॥ উচ্চ 

শুক্ছ-গ্রাচ।বেদ নিধেধাক্া লঙ্ঘন করাতে না পাপিথ। বাবসা ণিজা যদি 
অ'ড অচল হইখ। গ.কে তবে নাশ।ব জগ নিধা হাপুবথকে পোষ দিলে 
৮2:2৭ ৮০ হিএি যারে রর ্ ্ 25 

তিনি তহান জান দিনেশ শ!সন্যঃ কিন্থ এ 'অবস্থ। হতে মুক্তিও 

টির রর রঃ হি ক 2:54 
ন্ভখ'ন অবস্থ।র জনা লিশিম ভাবে দাখা এবং বিগত লছায়ের 
২০৮ ন্ ৫ ৮৮৩১ রী ০১ সহি হ আশ; আবে সংগ্রি্ট ছইটি কাপণ এদনও আম।দেও উদ্লেগ কণা 

চপ হক ৬১৯ টিক ২, (১৪০ লে কে ০ ১ চে 

হম লাই। তাহ! তইনোভি_ সমব্গন ও বাহিত দেশসমুতিণ উিগ্ল 
৫৮ রা ঁ লন ১৯ ১১ + রে ২7৪7 রে রি রা রি টনি হিবাের হার] এছ জু জার এত হানার ঠা 
বা রয়ে ই বারা ্লা ৮2 82782 ০ টাক ব উপর প্রতি বংসলে 'অধমর্ণদে দে | এই কাটার প্রাপ ভিশ- 

চে ইলা রে 2127 8 
চতির্ঘ ২4 আল্মপিকাপ এবং অবশিষ্ট ফাতন্সর প্রাপা | টিশ্বেব ভাট 
26 রি ০ টি 7১২০৯ ১ চিত 

ভু প্রত বঙসন 'এতগুপি শ্বর্ণমূদা অপঙ্ভ হথ। ছুটি পোনেও 
রি হি এরর ১১১০ ট রি ০ চির টি ৬৫১ তি 

অর্থ এগু!বে সঞ্চিত হইনে থ।কিলে এবং শিদ্দকন অপনর্ণ দেএমমূত 
রাশি 

প্রা ৫৮ ৮ তে ল ৮০ ক ০ ০ ৬ ৬১০ টি ২ রি জিরা ব পনি টি 

৫255 অন্গর্প জাদব্াযবহ।ণ 255 বঞ্চিত হঠতল। হাতা পাব্ণান 

৫5 সপ ৮ চিনি ৯০২১ সি ১ বা ঞ্ ন্ নি ব্যবদ'-ব.ণঞ্গার পক্ষে কিনপ ক্ষতিকর ঠহতে গাবে হা!ভা অহন 
ভক্ ৬৪১ ৯12 ৫14 উর হনজা জিত রগ রণ নেন ভতকাল চাকা সণগাবাশো বব ভন বাধ হতযান এগ, এন 

"লাবর বাবস!-বাণিভে রণ ভাশি হও্ঘা। যাভাদের এাওাবে 

টক! যাউনতছে হাব! ঘদি উত। সঞ্চন না ক্যা উদ ভাবে বায় 
5 4 টপ কপি-তেণ, তাহা হইলেও এতটা ক্ষতি হইত না কিন্ত তাহা উহা 

বায়ল। ক্যা উহা! দ্বাপা নিজ শিজ স্বণ-তহবিল গ্ষীত কপিয়। 
চলিযছেন। নগদ মুদ্র। ন। লইফ। ততপনিবর্তে ভীহাবা যদি অধমর্ণ দিগের 
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০ 4357 8 চট হেরি ডি 
কউ হই5 এ মূল্যে প্রযোজশাম পণ্য গ্রভণ করপিনেও শ্বীকৃত 

হই5এ তাহ হগলেও হঠঙগাগায অধমণদের বাচিবার উগায় ভইত। 

কিন্ু হাত হ হইব উপাপ নাই অধিক টা পেশ ও অগা দেশ 

৮০৩ গণ্যেণ সংসবাশি বন্ধ কপিবাৰ সণ ব্যণস্কাই বিবিমত ঠিক আজে । 
[নব্পার়ি ভহঘ। দেশরাব দেশসমূছ দেশের টাকা ফথাসন্থল বাচ।হপার 

উদ্দেন্যে বিতেশী মদের আনবাশি বন্ধ করিব চট] ককিভছ এবং 
্ 1 ৯ এ 7 জা রে 2০ ক র্ ৯০৯7 রর এ ক 

হণপি।বাশে পিক জন্য বেএকোশ মুল্য বাদোশে সাপ বিবরন কাত খাধা 

খগিহা চলিযাতড | কলে দিতে! ১ প[ণেভ্য অপিক তব পাপাগ্রপু 

হা বিকার অমন্ত! বুদ্ধি পাংদাতে) চিনি চাতিদ। ও মনা শাবও 

গা পা রিল ভার হককে ডে ভরত দিলা 

সবিমান৪ আপন। হ5ঠে বাডিষা চপ্যিছে। ওহপ্তণে পশিকে পঙ্ 
কিন শু ধু একা সু সুাঁ ও লাহবাশ হওখা বর্তমান আন্তজ্জা শক বানস।- 

বা1ণজোনণ পুগে সম্ভবপব নছে। হাই আমেদিক।। ইতণগ্ড, ক্রান্প গ্রহতি 

দেশও বড শুখে নই | 

এইট যে নিজ হাতে তৈধি গোলকধীপ্।ব মধো মহাহাঠিমানী 

ম।মণঞ্জাতি চোখে ঠপিবারা। জন্ভবিশেষের মত ঘুণ্য়া মপিতেছেঃ এই 

অবস্থার এতিকার কি? বিঢাব-বুদ্ধিব ছার! ইহার একট মামাংস। 

হয়ত হেখন কঠিন নহে 3 কিন্ত শীমাংখ!কে কার্সো পবিণত কর।ই ছুব্হ। 

পৰ্ষ্পব-সংগ্রিট এই আন্তজ্ঞজ।তঠিক ব্যাধির প্রতিকার কবিতে হইলে 

প্রথমেই উগ্র জাচীষফতাবাদের মূলোচ্ছেদ করা আংব্গ্রক। মান্ততষর 

বৃদ্িবৃত্তি ও ক্ষমনা যে হারে বুদ্ধি পাইয়াছে, "ত'হ!র মনুষ্যত্ব মানবগ্রীতি 

“ণমান" প্রবন্ধ বা | 
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ও ধর্ম্ভাব সে হাবে বৃদ্ধি পার নাই। মনীষ| দ্বারা যে অদ্ভুত স্থষ্টি সে 

নিজ হাতে গড়িয়। তুলিয়াছে, হ্বদয়ের উদারতার অভাবে আজ সে তাহ! 

রক্ষ। কবিতে পারিতেছে ন।। সমগ্র মানবজাতিকে সে নিজেই আহ্বান 

করিয়। একত্র মিলিত করিয়াছিল; আজ এই মিলশকে আবাখ সে নিজেই 

ক্ষুদ্র লো শ ও স্বার্থ-বুদ্ধির অধীন হইয়। পণ করিতে বশিয়।ছে। মানুষেব 

উন্নতিকে অব্যাহত রাখিয়া ভাল তাবে বাচিতে হইলে আম।দিগবে 

একসথে বাচিতে হইবে_-অগ্ঠ জান্িন শ্বম বোধ করিষ। খদি বু।চিতে চাই, 

তাহ। হইলে বিধির অমোধ বিধান অদ্ভুত উপাষে ভাহ।ব শোধ লইবে 

এবং আছেবে কাহারও মঙ্গল হইবে না। তাপত-বূপ কামধেন্তর বাট 

আজ &কবাবে শুষ্ক হয়| পান ইংলু, আমেপিক।, জাপান গ্রন্নত্ি 

সকল দেশেরই ক্ষতি ও চিন্তা কারণ হই! পডিয়াছে। পথা-বিক্রুষের 

সুবিধান ভত্যই প।জ্য ও পাজত্বেন আযোভশ, পেই জনাই এন বেধাবেষিঃ 

এত সুদ্ধনিগ্রহ। কিন্য সেই পণা অর্থসানর্থা শাথ।কিলে কে কিশিবে ? 

গোট। ছুনিয়ার মাল চাল|ইবান এ 5বও হাট এই ভানহবর্ধ। এই হাটে 

যি হাহ|দের মাপ বিক্রদ্ বন্ধ হয় হবে এসণ দোকীনদবের ভাত কি 

করিদ' বাচিবে 2 খে ব্যবসা-বাণিভ্য উনবিংশ শতান্ধ।র অবাবিত দ্বার 

(166 009) শীতিব অনুকুল হাওয়া অব্যাহত গতিতে পুথিবাব 

০ 

সর্দত প্রবেশলাড করিষাদ্িল। আজ ভাহীাকে অস্পুগ্য-জ্ঞানে শশা কল 

কৌশলে বিদুপিহ কনিতে টা ভাহ। পক্ষা। পাইবে কিবপে? 

আন্তঙ্জাঁভক ব|ণিজাকে নাচিতে হইলে আন্তর্জতিক মনোবৃস্ভিণ 

আবশ্যক__ ইউরোপে দ্বার্থকলুষিত তীর জাহীরতার হাওয়া তাহার পক্ষে 

অপগ্য আর একটি পন্থ। অছে_বিদেশীর সহিত সমগ্র বাবস।-সম্পর্ক 

তুলির! দি] আয্মসর্ধন্ব হইঘ। বাচা। প্রত্যেক দেশের অভাব ও 
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প্রয়েজন নিজ দেশ হইতে মিঈাইবার আয়েেজন ও ব্যবস্থা কৰা এবং 

দেশেব শিল্প ও বাণিজ্যকে শুধু নিজ দেশেব প্রয়োজনে নিয়োক্গিত করা । 

আমেরিকা, চীন, ভ!পতবর্ষ, রুশিয়। গুভত্তি প্রাকৃতিক সম্পদেধনী প্রকাও 
দেশ সমহেব পক্ষে এ-পথে চপ| তেমন অসাধ্য নছে। কিন্তু ইংলগ,জাঁপান 

প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষ দেশের পক্ষে এপথ বিনাশের পথ। প্রথম কথা, 

বসবে ছ-ম।সেব খোবাকও ইংলখের নিজ দেশে উৎপন্ন হয় না। 

বিদেশের সহিত তাহ|র বাণিজ্য বন্ধ হইলে ইংলগ্ড অনাহারেই মার! 

যাইবে। দ্বিহীষভঃ, উহাদের খে-সণ পণ্য পুখিবীন হ।ট-নন্দব ডাইয়| 
ফেলিবাছ্ছে। সে-সণ হৈখিব কাচামাল আসে সব বিদেশ হইতে 
তাহাই ব| কি উপাধ হইবে? অনা দিকে, উল্লিখিত বৃহৎ দেশগুলি 
এশ্বষোন খনি হইলেও শিকল্প-বাণিজোণ শ্ষেত্রে তাহারা অনেকে নুতন 

ব্রী ও অনতিভ্ঞ। বিদেশ হইন্ডে আধুনিক কলকন্জ। ও অন্যানা নানা" 

বিধ স,ভ-পপঞ্জাম আমনানি কশিতে নাপপিলে আহ।দেণ চলিবে না। 

সকলের চাইতে বড কথ। এই র্ বিগেপ সম্পদ ওজ্ঞাশহাগাব আজ 

ভ1[»-দশ্নিব্বিশেধে সকণেপ নিকট সকলেখ প্রমো জনে উন্ুক্ত হইঘাছে। 
আমবা ক শীনাপ্রাচাপ খাড। গন দিন। শিভ নিভা শুর গর মধ্যে 

ফিপিখ, গিধা আব|ব কুপমণ্ুক হইয়। বসিব ১ ইহাতে কি জগছের 
গ্রগভিকে শত হম বসব পিছ্াইঘ। দেওয়। হইবে শা আমব| শিজ 

দেশেন মব্যে আত্মসর্সন্ব ও পুর্শনস্কাম হইয়া থ।কিতে পারিব না) 
অথচ সন্তঙ্জতিক সম্বন্ধ ও বাণিজাকেও স্ব।ঙাবিক পথে চপিঠে পদে 

পদে বাধ। দিব__আমাদেব পর্ভম!ন বিপৃত্তির গে। ছংণ গলদই এই পণ্পর- 
বিনোরী বার অনুসপণে। সুতর।ং মানবজাতির স্ব(াবিক বিবর্তন 

ধার।কে খদি আমর। ঠিক র|খিতে চাই, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে 

তাঁবের ও বস্তর আদ্রাশ-গ্রদন যদি আমরা অব্যাহত রাখিতে চাই, 
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লে পপম্পবকে অন্তায রকমে আখাত কপিবাপ খত উপর আহা 

|দিগকে গবিভা।গ কৰিতে হইবে । ভক্ক-প্রচীব (10771 011) 

হালিম! লাশ হবে | গুলো নাধায় ছেল নি তমা (৯011), 101১) বন্ধ 

কপিতে হইবে। শির্প-অনষ্ঠনে নূতন বশী কোন কোন দেবের পক্ষে 
ও ক্পশেষে প্রবলের ভ্াতিযোগি হা হতে আবক্ষাপ ৩৪ “নপ 

প্রাগের ও সংবদিটিব সামদধিক গ্রযোজন ছা কিতে গালে ২ কিন 

তাহাপ গ্রযোগ আমাদের ল্যান কুল ও অন্ভনহ গা তব জন্য যণ।সন্যব 

সামাবদ্ধ হদা আবগ্তক এবং ঠপনখুনে ভীতির (14410076001 

এ শন্গমোদন থাকা সঙ্গত অপ] সেই অঙ্বকে গূলন 

লাজ" লট লস ক] টি রি প্ এ ৩ ৯ চি ১ 

সমস্ত গালশলের মালার কা দছা পি ৫ 22সাতাসক গন 

আহ্ছে। কি9ু হাহ। দেখনগ নুহন। 25দনউ শত ধ্বিকাদের পক্ষে 
রঃ রি কনক চা 7 ক ৪ ক্রি বে 

হাবাছাক | ঠা 'না-শিশিমঘঘব সময ৭ে অগনিপ পাপাণটি »৭% ততয়। 

বৃ পি 

রী নু চি ররর জাকাত ৮ ০ রও ক।ভ কক্ব্শ তিনি সমস্ত অনণর্গেপ মন কাদণ তিনি বভনগ,। হণ 

পের বা লোপ কিছুই ঠিক খাত এড দ।গ।লটিতকে একেক বাধ 

দিয়। গণোপ আহিত পণোন সাক্ষাৎ পিশিময় করিতে পাপিল ঘৰ 

গোলমাপ চকিঘা যার । মানবের ভোগের জন্য শিল্প ৪ পণাম বের 

প্রযোজন-_অর্গ পণ্যসন্ত।রকে মানতধেব শিকঠ প্রবোজন ও সুখ্বিমত 

পৌছাইয। দিব।ণ একটি সহজ উপায় মাত | ভহ। ঠিন্ন অর্থের অন্য 

কোন সার্থকত। নাই | তাই প্রগন উঠিব!চছে, এই খানখের।ণি দাঁপাল- 

টিক মাঝে বাখিপার দরকার কি? এই প্রস্ত।বে শ্রমিক বা সাধারণ 

সম্প্রদয়ের লভ ভিন্ন ক্ষতি নাই সতা, কিন্তু ইহাতে ধনিক সম্প্রণ।য়েৰ 

সমূহ ক্ষতিব কারণ রহিযাছে। সেইজন্যই এন্প প্রস্তাবে তাহারা 

একেবারে আতকাইন্প। উঠিগ্াছেন এবং এই পথের পথিক রুশিয়কে 
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সকলে মিলিয়া কোণঠাস। করিবার চেষ্টায় আছেন। ধনী অর্থ চার 

শুধু ভোগের সাঁমঞ্জী সংগ্রহের জন্য নহে, ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাবের 

অঙ্কটাকে যথাসম্ভব বড করিয়া! দেখিবাব জন্য । ইহা প্রয়োজনের দ|বী 

নহে,-ইহা নিছক লোভ ও যুগযুগান্তের সংস্কার। সাধ মিটাইস্বা 
ভাগ কবিবাব বিলাস-সামগ্রী ইহাদিগকে দিলেও ইহার! অর্থের মোহ 

পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। অথচ ইহাদের এই লোভেব ফলে 

ছুনিয়াধ ধন আসিষা কতিপয় ব্যক্তির হাতে জড় হইতেছে, কিন্ত 

ব্যবহারে লগিতেছে ন। কারণ মানুষের ভোগবিলাসিত।র সীমা আছে। 

অন্যদিকে নানাবিধ পণ্যসম্তার পড়িয়া আছে, অর্থাহাবে ভুনিয়াব 

অধিকাংশ মান্য ভাহ।ব নিতান্ত গ্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতে পারিতেছে 
না। বিনিময়ের জন্য তৈরি না হইয়। পণাদ্রব্য যদি মান্গুষের ব্যবহার 

ও চ্ভোগের জন্য তৈরি হইত এবং দেশেব শাসনতন্ত্র যদি তাহ। প্রত্যেক 

শ্যক্তিব কার্যকুশলতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিতবণ কনিনার তার 

গ্রহণ করিতেন (যেমন আজ কুশিয়।য় চলিয়ছে), তাহা হইলে ধশী- 

সম্প্রদায়ে ঘরে বসিয়া ট!কায় ত। দেওয়। ধন্ধ ভইত বটে, কিন্তু ছুনিয়ার 

বঞ্চিতেরা কিঞধিৎ খাইসা-পরিয়। ধাচিতে পারিত। এই অবস্থায় 

ব্যক্তিগত ধনে কাহ।রও অধিকার থাকিবে না। দেশের কৃষি ও শিল্প- 

বণিজ্য গণতন্ত্রের প্রতিনিধিগণের নির্ধেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে__ 

তাহ(র ফলভাগী হইবে দেশের সকলে সমভাবে যে।গ্যতানুসানে। অর্থ 

থ/কিবে না বটে, কিন্তু অভাবও থাকিবে না; কারণ সকলের সকল 

রূুকম অঙাব মিটান হইবে সরকাবী ধনভাগ্ডাৰ হইতে । ব্ক্তিগত 

থনাধিকাঁর কিংব। কর্মক্ষেত্রের স্বাধীনতা! ব1 স্বেচ্ছ।চ|ব্ এ-ব্যবস্থ স্থ(ন 

পাইতে পারে ন।; কিন্তু আমাদের নিজেদের গম্র্ণমেণ্ট যদি আমা 

দ্রিগকে খাটা ইয়া লইয়া পরম যস্ ও বিশেষ বিবেচন। সহকারে আমাদের 
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দৈহিক মানসিক সর্ধববিধ অভাব পৃবগ করিবার বাবস্থা করিয়া দেশ, 
তাহ। হইলে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখাক মানবেব সর্বাপেক্ষা অধিক 

পরিম!ণ মঙ্গল হইনে না| কি? যে ন্যক্তিগন স্বধীনভ। হাবাইবার 

ভয় আমব কবিতেছি, বর্তম।ন অবস্থ।ৰ মানবজ1ির সে অধিকার কি 

পদে পদে ক্ষণ হইতেছে পাট 

এই নৃন্ধশ পন্থা অবলম্বন কিম! টা আজ 'ান্চর্যা ফণ পাইয়াছে। 

সেখানে বেকাব-সমন্তা নাই, দিনিব সেখানে পডিনা খাকিতে পায় না। 

দেশবাসী সকলেব সকল "হাব রর যে জিশ্ষ উদ্ধন হখ থকোন 

মূল্য বিরুষেক জন্য আাভাবা তাহা বিরোশে চাল।শ কবিন। দেঘ। বাক্তি- 

গত তাহেব জণ্য ভিশিন ভাহাবা তৈপি কবে না, লা তক্ষতি বিচাব 

কবি” দিপেশশু জিশিয় বিক্ুন কনিপ।৫ আাহাদের তেখন প্রয়োজন হন 

ন|!। ছিনিষে বিনিমনে তাহা দিছেন হউতে খা 

তাহাদের গাতি। ৯১৩৯ সাদিক গন হটিপগ  আমদেপিক। সনদ 

বেকােন অংক এ 

হইঘ7ভ একমত 

নন ৪175৭ (৬২ ৮শা 1, প্প্ু 

১64-কা 15 [৮ ৮৭751] কিতা ০ 41 সি না এ ক:“সাল চন গণোব গাপিমাণ শশ্বণা।পী বাবসা 
এ 

০4 

মন্দা পপেও বাটিস। চলিদাছে | এই সব বেভিন। শুশিমা একদল 

লোক সমাজ ভইতে অর্গেণ একাপিগ হাকে শির্দা।ঘগ করিত গাহি 

তেড়েন এবং কুশিখা-প্রবহিত মনা 5 অর্থন[নিব আহান্ত পঙ্গগাভ। 

হইছ়' গদিয়াছেন | বর্ভবন অর্থসঙ্গীটের মধ্যে ইভান ব্যক্তিগত 

ধনবাতনর চিএসমাছিপ স্বগ্ধ দেখিতেছেন। 

প্ ও ধশী-সম্প্রবাথকে বক্ষা কপিসা যদি এ অবস্থান প্রতিক!র 

করিতে হয) তাহ। হহানে তি “শ. বা] অর্থে খানখেয়।ল ও 

স্বেচ্ছ/।পকে বন্ধ করিতে হইবে । অন্যগ| বর্তমান সামাভিক ব্যবস্থাকে 
রক্ষ। কশিবাঁর আর অন্ত পন্থ। নাই | বিশিন্ন দেশের বিন মুদ্রা, বিভিন্ন 
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মুদ্রার নিঙিন মূল্য, পরস্পবের মূলা মধো আবব অপিশ্চঘত, পৃথিবীর 

মুদ্দাসমষ্টিন হাস-বৃছি ইত্যাদি কি করিয়। মানুষেব কণ হিসাবকে পঞ্ড 
করিয়া দিণ| বাবসাবাণিজ্যকে খর্ম কনে 'তাহাৰ পবিস আমবা পুর্বেই 

কিঞ্চিৎ দিয়াছি।* অর্থেন এই সর্দনেশে খেলা বন্ধ কদিতে হইলে 

প্রথমেই আব্তর্জাতিক সহযোৌগিতান একান্ত আবণ্তক। সেজন্যই 

লডাঁইধেন পব জেনেশা কন্ফ।নেন্সে সর্ণম।ন শগ্রহিষ্ণণ গ্রন্থান তাড়া- 

তাঙি গুঠীত হয়। উহাব ফলে স্বমান পবিহাবেন কন বিঠিন্ন দেশের 

মুদ্রামপে; খাউ্র। বা বিনিমদে ভাব লভন। থে 'অশিশ্চষভ।ব উদ্ভব 

হইয়াটিল হা বিদুপিত হইণ বটে, পি সকল মুদ্রাৰ সমপ্রিগত মুলোব 

স্থিরত। লা কব। গেল না কারণ শিঙিন মুদ্দানপ্যে খপষ্পরেপ 

আপেল্সিক মপ্য নিদিষ্ট ভইরা গেপেও পুখিব।ব শৃ্। ব। অর্থেব মোট 

পরিমাণ স্থিণ বাখিতে না পাবাষ মদ্রাযূলাও স্থির বহল ন।। সমগ্র 

প্রথিবীব মোট মুদাব পবিমাশ একটি মংগা।ছ। 1 শিদ্দেশ কবিধ। দিতে 

হইলে সকণ ধেশের গহর্ণমেন্ট ও সেপ্ট।াল ব্যাঙ্কে একমত ভইঘ। আক 

যোগে ক।ঞজ করিতে হইবে । কি বিঠিন দেশের মশোনন্ি বর্তমান 

সময়ে যেদগ ঘোবতর পবস্পববিকোধী ও ঈধ্যাপবাধ্ণ হইষ। উঠিসাছে 

তাহাতে সেই সম্ত|বনা সুদ্ূপপপ|হত 

বিটি দেশ ও তাহাদের ব্যা্গসমূহ একমত হইলেও ব্যবসা 

বাণিজোণ গ্রধ্বে(জন অনুযায়ী অর্থেন পরিমাণ নির্দেশ কপিয়া দেওয়া 

আরও একটি কাণে একপ্রকাব অসম্তব। আধুশেক জগতে বাজার- 
মর্ধ্যাদ। ব| ০০৫16 কিরূপে মর্থেব স্থংন অধিকাৰ কবিয়াছে, ইহা! আমর! 
পৃর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । গ্রান্তেক দেশে সেপ্টাল ব্যঙ্গ মৃত্র।র 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে যদিবা সমর্থ হণ, কিন এই নিরাকার ৩৮৫০1 

৯ পথ “ভারতে মুদ্রানীতি" প্রবন্ধ ব্য ] 
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'পদার্থাটিকে আয়ন্তাধীনে নিবেন কি প্রকারে ? কোন্ দেশে কোন্ 

ব্যক্তির কি পরিমাণ ধার পাওয়া উচিত, তাহাকে কি পরিমাণে ধারে 

ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার মর্য্যাদ। দেওয়। যাইতে পারে, তাহ। নির্ণয় করা 

ুঃসাধ্য বলিলেই হয়। অর্থের পরিমাণকে স্থির রাখিয়া তাহার মূল্য 
স্থির রাখিবাব পথে ইহা একটি গুরুতর অস্তর[য়। কিন্তু পন্থা! দুরূহ 

হইলেও সকল দেশের সমবেত চেষ্টায় এই প্রতিবন্ধকতা দুর করিতে নঙঃ 
পারিলেও চলিতেছে ন!। সেইজন্তই সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-নিয়ন্থণের 

ক্ষমতা বিভিন্ন দেশের গতর্ণমেন্টর হাত হইতে তুপিয়। লইয়! একটি 

কেন্তরীয় শক্তির উপর দিবার কথ। উঠিয়াছে। পরস্পর বিবদমান জাতি- 

সমূহের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! তোল। কতদূর সম্ভব তাহ। অবস্ত 

ভাবিবার বিষয় | 

বর্তমান অবস্থার আগুপ্রতিকার কারিতে হইলে অধমর্ণ জাতিসমূহের 

বন্ধ হইতে সমরখণ ও ক্ষতিপৃবণের গুরুতার অবিলম্বে তুলিয়া লইতে 
হইবে। সকলেব সম্মিলিত পাপের বিরাট বোঝা শুধু পরাজিত জাতি- 
সমূহের স্বন্ধে চাপাইয়! দেওয়ায় ইহারা আজ মরিতে বসিয়াছে॥ 

পৃথিবীর এতখানি ক্রত্নশক্তিকে এভাবে নিশ্পেষিত করিয়া রাখিলে 
ব্যবস|-বাণিজ্য কোন প্রকারেই পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে না॥ 
কেবল সমরঞণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করিলেও চলিবে না-_ 

পৃথিবীর যেখ।নে যত জাতি নিক্ষল খণেব চাপে মুষডির। পড়িয়াছে 

তাহাদিগকেও রেহাই দিতে হইবে। নতুব! পৃথিবীর ক্রমশক্তিকে 

বথেষ্ট পরিম!ণে ফিরাইয়া আনা সন্তব হইবে না। ইউরোপের ৰন্ু 
মনীবীও একথা আজ স্বীকার করিতেছেন। ভারতের বিরাট পূর্ব 
খণের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিগত লড়াইয়ের সময় বিন স্বার্থে ও বিন) 

কারণে শুধু আমাদের বিধিনির্দিষ্ট অিভাবকের উপক।রের কিঞ্চিৎ, 
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প্রত্যুপকার।৫ আমাদিগকে নৃদ্তন করিয়া বিশাল খণগ|র গ্রহণ কবিতে 

হইয়াছে । এই সব খণেব চীপ না কমিলে আমাদেব আর্থিক উন্নতির 

আশা স্ুদূপপরাহত। ক্কষিজ।ত পণ্যে মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক হ্রাস 

পাওয়।র কৃবিপ্রধান দেশসমূহের খণ-মুক্তি অধিকতর আবশ্যক হইয়া 

পডিয়াছে। 

বর্তম।ন অবসাদ দূর কধিতে হইলে ধাহাব] ট| «| লইয়। গ্যাট হইয়। 

বসি্া আছেন তাহাদিগকেও হাতের টক ছাটিতে হইবে। খয়বাৎ 
করিবাঁপ কথা কেহ অবশ্য উহ।দিগকে বলিছেছেন না একট। অনন্ত- 

সাধারণ কু%। ও অবিশ্বাস হইতে 'ঠাহরি। খেসকল ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে 

হ।ত গুটাইয়। বসিয়া আছেন, ইহ। পবিশ্যা।গ কিয় তাহাদিগকে 

পুন বাঁ কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে । তবেই নুভণ ব্যবসার পম্ভন 

হইবে, বাজ।পে অর্থ নুন কপি চলিতে সুক কপিবে, মানুষে জড়ত। 

ও অবস।দ কটিয়। গিয়া ব্যবখ।-জগত্ে নূতন চাঞ্ল্োর স্থষ্টি হইবে । 
বনের বাঘ অপেক্ষা মনেৰ সাঘ আমাদিগকে অধিক কাবু করিয়া 

ফেণিয়াছ্ধে ) এবং ফলে ছুশিগ্াব সকল অর্থ বাজাব হইতে ম্নষেন খরে 

আশ্রয় লইয়।ছে। এই অর্থ গুনবায় ঘবের বাহিব ন| হইলে মৃতপ্রায় 
বযবসা-বাপিজ্য আর টিকিঘা থাকিতে পরিনে ন।। এই সম্পর্কে আরও 

একটি ন্যবস্থ। কবিতে হইবে । বর্তমন অশাস্থ। ও অবিশ্বাসেব ফলে ধারে 

কাধ্য কবিবার সুযোগও একেব।বে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষকে এই 
স্থযোগ ফিপাইয়। দিতে হইবে; তাহার কর্মক্ষমতাঁব উপর আবাব বিশ্বাস 

স্থাপন করিতে হইবে। কারণ মানুষের এই মধ্যাদ| (০,০11) অর্থের 

প্রয়োজন যে কতখানি মিটাইতে পাবে তাহ! আমর! পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। মানুষকে তাহার কর্্মকুশলত। অনুষ।য়ী খানিকট। বিশ্বাস ন৷ 

করিলে কেবল নগদ অর্থ দিয়! সকল সময় কাজ কর! কঠিন। তাই অর্থের 



৮৬ টাকর কথা 

সক্কেেচন দূৰ করিতে হইলে অকাতবে অর্থবায় কর বেমন অত্যাবশ্যক 

হইয়। পড়িথ|ছে, তেমনই মানুবকে তাহার প্রাপ্য মর্ধযাদা বা ০০৫ 

দান করারও প্রযৌঁজন হইয়।ছে । অর্থব)য় সম্পর্কে গঙর্ণমেন্ট ও ধশী- 

সম্প্রনায়ের দাযিত্বই সন্বাপেক্ষা বেশী; কারণ শক্তি ও স্থযোগ 
তাহাদেবই সর্দাপেক্ষা অবিক। পুলে শুধু পাই বাধিলে গঙ্ণমেন্ট 

অজক্র অর্ধন্যব কপিতেণ। তছিন সাধারণ অবস্থায় তাহাদেৰ বারের 

ধাবা একটা ক্ষত্র সামার মধ্যে আবন্ধ ছিল। কিন্ড বন্ধম।ন কালে 

দেশের নানাবিধ বিবাটি জনহিহকর অন্ানের :(1000)10010]1 
্ঘ ঙ. ০০8)৮৮) এন) সহিত শাহাব মাঙাৎ ভাবে সংঘ্রি্ট হইয়া 

পড়িতেছেশ। কশিখার কথা ছাচিঘ। দিলেও অগ।গ্ভ দেশেও আজকাপ 

গভর্ণমেন্ট বেলে, পাব পিক টান্সপোট, দঘচ, খাপ-খনশ, পৈছ্ুতিক- 
শক্তি সপনণ1হ) ডাহা 5 পিশ্শ,। সাবানের বাসোপখেগা গুহ শির্ণ 

ইন্যাধি পি বন্তত্ব তাপ শিজহনে গ্রহন করিতেছেন । বর্তমান 

সমযে ভাবিয়া-টিন্তিণা তাহাশিগাচকে এইবপ প্রয়োগশার ও লু হবান 

কাব্যে ব্রঠা হইতে হবে এবং অঙ্গে স্দে ধনাসম্প্রবায়কেও্ড এই স্ব 

অনুষ্ট/নে অর্থনিঘ়েগ কদিতে হইবে ইহাতে ভাহ|বাও পাঙবান 

হতবেন) দেশের বেকএপেব মংখা। ও আনেক গাবিখাণে হাস গাইবে। 

ক্রেটিট প্রতিঠ। ও অর্থণাম কণিম। ০ ঘাটু-5 টাকা পূণ ন। 

করিলে এই অপস্থল অবন্থ। খে পিঠ দুপ হইবে এ তাত আর 

মতদ্দৈধ নই | 
কেহ কেহ মনে করেন, শি্জগতে বিজ্ঞানেব নব নব আবিষ্কাস 

বর্তম(ন অনন্থংণ গুগ্ত অংশতঃ পায়া। শিত্য নুতণ স্থষ্টব ফলে 
অগ্রয়েজনে থে অর্থনাষ ভইনেছে, প্রকৃত প্রয়ে!জনে তাহ। বায় হইলে 
জন্গাধাণণকে এহট| ভুগিতে হা ধশী ক্রেতার অপব্যর বাচিয়॥ 



বর্তমান অর্থসঙ্কট ৮৭ 

যাউপ্ত, এবং বিক্রেনতকেও শিতা-নুতন জিনিষেব সহিত গ্রতিযোগিতা 

করিতে গিয়া হয়বন ও নাকাল হইতে হইহ না। নাই আভ এমন 
কথ।ও উঠিব।ছে যে, কিছুক।লের জগ্ভ বৈল্ঞানিক গবেষণ। ও অ।বিষ্কার 

বন্ধ করিগ| দেওয়। হউক | 

পপিশেষে আমাদের বক্তব্য এই খে, প্রতিকাপেৰ পণ থাকিলেও 
ভাহ। অন্সপ্রণেৰ উপায় নাই। বর্তনাশ সঙ্গট সমস্ঘ বাঁচিঠে হইলে 

যে দুঙ্ধ সাহখ, উদার বিশ্বাস ও একান্ত সহঘে।গিতাঁব আবশ্যক তাহা 

আক কোথার? পবস্পেৰ প্রতি বিটিন্ন অ।ভীব মনোভ।ব দেখিলে 
আমাদেৰ একটি প্ৰাতণ গরের কথ। মনে পডিথা খায়। ছুটি ্্রলোক 
এক ট্রেনে খাইতেছিলেন। উহ!দেস মধ্যে একপাটি চটি বদল হঘা খায় | 

এই নু ধরব! পড়ে একজণান ষ্টেশনে নশিবাণ পর | শুেহক্ষণে ট্রেন 
ভপিতে সবক করিখাছে। পাটফন্মেৰ মাত্রাটি গাড়ীণ যাত্রীকে হাব 
পাদুক।টি প্া$কর্মে কেলিস। দিবা জগ্ চীকাপ কখিতে কগিছে ছুটিতে 

থাকেন, এবং গাড়ীব খাতীটিও তীহ!ৰ পাছুকাখানি গাঙীৰ ঠিতর 
ছু'িঘ! দিবা ভগ্ত খলিঠে থাকেন। কেহই কিন্তু 'হবস। করিনা 
অপনেব জুভটি আগে হাতছাঢ। করিভে পারিণেন ন|। দেখিতে 

দেখিতে গাঙাটি গ্রাটকর্ম ভাডিযা চপিয়। গেল। প্রাটকন্মের খাত্রাটি 

ই(পাইতে হাপ।ইতে বসিয়। পডণেন? গাড়ীব যাত্রীটি জ।শল। দিয়া 

ব্যকুণ ণমনে তীহাপ বিকে ভাকাইয়। বহিলেন। পধিঝমে একপাটি 

চটি পইঞ। উশহয়কে খবে ফিপিতে হইল ৬ 



দেশীয় শিম্পের অন্তরায় 

. বর্ধাব সন্ধ্যায় কলিকাত!র এক স্থুপবিচিত ব্যবসামী বন্ধন বৈঠক- 
খানায় বসিঘা তামকুই ও চাগয়েব সদ্ধাবহার কপিতেছিলাম। বন্ধুটি 

বু অর্থ খেয়াইয়া, অনেক দ্রিনেব আগ্রাখ চে ও কঠিণ গনিশমের 

পরু, ব্যবস[য়টিকে দাড় কবাইতে সক্ষম হইয|ছেন। হইহ।দ্রেণ গ্রস্থত 

কেমিক্যাল্স্। ওধধ ও প্রসাধন ভ্রব্য বাজাণে বেশ প্রহঠা লা 

হ। অর্থেণ অশাব ইহাদের এখন আব শাই। অধিকন্ধ এই ৫ 

কবি 

_ এ ১ 2 রা রি সপ ১0 ৫ ২টি 2 ৯ পুতি 22০ ১ উদ কারখান। হহতে এক্ণে কতগুল দেশ] লোকের প্রণহপালনের উপাম 

হইহা্ছ 

ইপহাবই অপর একটি বন্ধুও শশিবারেব অবসর খাপনের জন্য সেখানে 

উপন্থত ছিলেন। তিনি দেশী বিস্কুটের কানখানার মালিক- সঙ্গে 

অন্য কাবব।বও আছে। অনস্থ! বেশ সচ্ছল। তান পণ আব একটি 

বন্ধু আসিয়। জুটিলেন; তিনি দেশী ওয়াটার গ্রুফেন কাজ করেন। 
তাহার কাববারও প্রথম দ্রিককব ব!ধ। বিদ্ন উল্ভীর্ণ হইয়। এক্ষণে ত|লই 

চলিতেছে । ইহাদের সহিত দেশীথ শিল্পের অবস্থ। সম্বন্ধে আলোচন। 

মখন বেশ জমিয়। উঠিযাছে, খন একটি বন্ধু আমাকে খানিকটা 

অন্ুযোগের সুরে বলিলেন,-“মশায়ত অর্থনীতি সম্বন্ধে খুব প্রবন্ধ 
লিখিঘ| থাকেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা কবি, শুধু বড বড় থিওরি লইয়া 
আলোচনা করিয়। কি লাভ? দেশীয় শিল্পের প্রসার কেন আশানুরূপ 

হইতেছে না, দেশীয় ব্যবসায়ীদের দুঃখ ছুর্গঠি কিসে দূর হইতে পারে, 
এত বন্তুতা ও প্রচার সত্বেও কোথায় সত্যিকারের গলদ রহিয়াছে__-এ 



দেশীয় শিল্পের অন্তরায় চি 

সব ক্ষুদ্র বিষয়ে একটু নজন দিন, আলোচনা করুন। ন্তাহা হইলে 

আমব| বে বাঁচি য |ঈতে পাবি)" 

“ভে নাতে ধাহার। কাঞ্জ কপিতেছেন এবং ধাহাৰ। ত্ৃক্তঙোগী, 
তীহান| শিজেদেব অঙ্গাব অভিযোগের কথা পবিচ্কাব খাবে না 

জান।ইচুল, বাঠিব হই পণ্ডিতি আলোচন। কব ভিন্ন আশব। আর 
কি কর্পিতে পাপি ৮৮বিশাত তবে এই কথ] উত[কে গানাইলে, 1 চিনি 

দেশীস শিল্প প্রতিষ্ঠাালেন অন্তবায় সঙ্বন্ধে শিজেদেব অহিচ্ঞন| হইতে 

কতক পুলি কথ। আমাকে বলেন। তাহাই মংশ্েপে এখনে আলোচন; 

করিব। 

দেশীয শিল্পের প্রথম ও চিরন্তন সমন্ত। যথেষ্ট মূলপনেন অহাব। 

১৯০৬ স।”ুল বঙ্গ চঙ্ষেৰ পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বঙ্জন কতেন প্রথম 

সথণ্রুপ1ন এই বাঁংলাষ সুক্ু হয | পরে বাংল। হইতে ইভ ক্রমে গোট। 

আবন্তন্যে ডন্ডাইযা পা সেই সমঘ হইতেই বাংলার [70051771 

]২০):144276 ব। শিল্পপগেন আবন্ত | সেই অমঘষে দেশগ্রাতব নূতন 

প্রেবণ।ণ। ঠে'ট-বঢ মানাপ্রকব শিল্প-প্রতিচ।ন চাবিদিকে গডিষ। 

উঠিততে থাকে এবং বাঙ্গালী সর্দধপ্রথম চিরদিনের দিপা ও সক্কোচ 

পরিত্যাগ কিয়া বাধসায়ে তাহার মূলধন প্রঘোগ কবিভি প্রবৃত্ত হয়| 

এক দিকে বঙ্গলক্মী কটন মিলস্, বেঙ্গল নেশন্ঠ।ল ব্যাঙ্ক, হিন্দম্থান-কোন 

অপ!বেটি 5 ইন্সিওবেন্স সোস|ইটি প্রস্থতি বৃহৎ অনুষ্ঠ(ন যেমন ৎকালে 

গ্রতিষ্ঠিত হয়, অন্য দিকে তেমনি ছোট কলকারখ|শার তৈরি গেঞ্জি, 

মোজ।, কালি, কলম, নিব, পেন্সিল, জুতা, সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, বাক্স, 

সাবান, দাতের মীজন, ছুরি, কাচি, খেলনা, পুতুল, জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, 

প্রসাধন-দ্রব্য ইত্যাদি নানাবিধ শ্বদেশী জিনিষ আমবা বাঁজ।রে প্রথম 

দেখিতে পাই। উৎসাহের তুলনায় বড় কারখানার উপযোগী মূলধন 



৯০ টাকার কথা 

যে তখন খব বেশী পাওয়া গিয়াছিল তাভ| নছে; উন্নিখিত অধিকাংশ 

শিল্পদব্যই স্বপ্ন পাজি বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষেব চে প্রস্তত। উৎসাহ 
তখন যেমন গ্রাবল টিল, মদধন তদনুপাতে ভেমন এরঢ়ন ছিল না । 

স্বদেশী হুগ হইতে দেশীয় কাবিগর ও শিল্পাদিগকে মুল্ধনেব জন্য যে 

৭ শিলুত্তি 

হইবার আকাজ্গা। অতিিন্ত তা £০া|দি কলণ এাঙ্গালীব 

স্বদেশী ঘুগেন অন্যতম কি বেঙ্গণ মেশন্াল বাঙ্ষেব হাড়ি হইষ। 

গেল : বাঙ্গাণীব নূকেব প্ত দিয়া তৈবি বঙ্গলপু কটন মিস ডুবিতে 
র্ নি ডুবিতে ভনৈক ধনী বাঙালীর অন্নগ্রহ্কে কোন প্রকাবে বক্ষ, পাইল। 

নিতান্ত পলিভাপের বিষয়, এই সুযোগের রঃ নাত সদ্ধাবহ? আমর। 
করিতে পাবি নাই । বিশবাগী বাবগান-সপ্ষেচ স্ুকক হইব পুর্বেই, 

কনক গুলি অপরিণানদণা বাঞ্তিব কহ কন্মের ছলে এই অব কোম্পানীর 

অধিকাংশ ছপনুদ্ব,দেব শ্যাম মিপহন| গিয়াছে পিন্চাতে পাখি গিঘাছে 

বহু এনসর্দন্থেণ দার্ঘখ।স এবং দেখার বাবসাযাদেব প্রতি একট দাকণ 
রা 

অনিশ্বাস। আহ।ব উপর দ্র চ/পিখাছে বর্তমান এই ভগংজোড়া 

ভুর্গটত1 আজ থে একদল বঙ্গাণী সর্বান্থ পণ কপিধ| বাধস।ঘ-ক্ষেত্রে 

কার্থে প্রবুন্থ হইয়াছেন, তাহাদিগকে বর্ধনান ছুঃসময্সেব গীচন এবং 

তহ!নের পুর্বাবগীদের কৃত কর্মের ফল খাণ করিয়।ই গেগ করিতে 
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হইতেছে | বলিঠে গেলে একটিও দেশীয ব্যাঙ্ক নাই যেখানে এহারা 

প্রয়েনে সমস্য অর্থেণ জন্তও হাত পাতিতে পাবেন। নেশন ধশী 

আন্প্ররেল দাণও 5াভদের গন্য ধদ্ব-প্রার় বললে চলে। কিন্ত সাধু 

ধাহ।7 ইচ্ছা শগবাশ ত।হ|ব সহায়) তাই মুখবনের অভাবাকেও অতিক্রম 

কবিন। 5৬|বা নিজ নিজ শিক্স-প্রতগানকে আজও বা&াউঘ। লখিতে 

সক্ষম রন | ৬হ|দের অনন্ঠ। আজ অন্ট বপদেপ বত ভাচ1ই এই 

প্রেণবেণ ন্ণশম অ'ঃলাচ্য বিঘঘ ] 

কিঃ এক-কথাণ আমব 1021150171দ৮ 10050016080 কিশা জিশিশ 

“রি সমশ্তা। বালতত পবা মুনপুনের বাপ শিদ্প অতিক্রম 

কন শ্রদেখা ভিনিষ আজ গত হইয়াছে এ 

এগডণে সমন্ত। দ1ডাহনাঃ ভি েহাদের 

শিক গাহ।ন খানে কিকবিয়।। পেশী হচলিনের গ্রহে শিক্ষিত ৬ 

ক্রেহাগণস তত ধরণ থাক শা কেন দেখান শো কা।নর।শকতণব কিন্ধ 

হতাপ প্র,ত একট চ৭স্তণ শিনাগ ব। বিন আখ চাণয়। আমে । 
৫ 

১ পি লে ন্প ক রি চা এ চা ্ঃ - ২ 

ইহা ণদ।' পোপ ভয় ৬টি হলে এ খে পশীম শিনের শ্াত হহাব। 

কখন এ (ভ5নন এা1ণব 0ান অগতর কারন শা সনঞ্ঠ এই চন্য দেশান 

শিনাণ কোণ কট নান হব আমন বাপে শা | স্ব পুজি 

হন কাজ কখিতনি খাভন। অনেক সমাবত (ধন কারি? - ধস ৮) এম স্পা 

শা 5১; 2 তের ২ আল ১ ) টা হর - পাতএ2 [ভিশন আব্বু করিত গাবেন আন অনা হঙ্ছতা ও 
০ রি ০07--5 

(থেণ 919৩ আকণ সমন হ্থিব রাখিতে সক্ষম 
মি 

হন || এইবপ ণাঁন। ক্রুট তাঙাদেব ছিল এবং এখনও আছে 
কিগ্ঠ তাহ শহেও দেশী শিল্পেধ গ্রতি দোক।নদাসগখে একটু 

দরদ থাকিলে তাহারা ক্ষতি ্বীকাও না কণিয়াও দেশার শিল্পের 

অনেকখ|ণি অহায়ত। কর্দিতে পারিতেন। কিন্ত ছুর্ভগ্যবশৃতঃ ইহার! 

নে 
চ 

তি অগ্ঃ|গা ক11/শ দি 
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দেশীয় কারিগপ্সের আর্থিক অসচ্ছলতা ও অতি-আগ্রহের পুর্ণ সুযোগ 

গ্রহণ কর্নার চেষ্টাই সাধাবণতঃ করিয়। থাকেন। দেণী জিনিষ 

ইহাবা নগদ মুণ্যে প্রায় কখনও ক্রম করেন না| যাহদের 

জিনিষ দয়া কবিধ। বাখেন, উ।হাদিগকেও নিতান্তই কৃপা করিঠেছেন 

এই ভাব্টাই ইভাব| স।ধ|বণতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিক্রঘ কবিয়! 

মূল্য নিবেশ দেশী ভিনিষেল বেলা এইবপ সর্ত কণা হস। যাহাদের 

জিনিষের বেশ চাহিদা আছে এবং ধাহাবা ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 

তি , শুধু ভাভাদেণ গৃহিত 810 অর্থাঘ একট নিদ্দি্ট সমন 

উর হলে পর, টাকা দিবান সর্ভ +র। হয়। কিন্ত ছুর্ভ|গা এই যে, 
এই অর্ভও দেশী দোকানদাবগণ অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গ। করেন না। 

অসামর্থই থে সকল সমর হহ।ন কারণ গাহাও তে । পেশার শিল্পাদেব 

প্রতি পোকানদারগণেৰ থে অহেতুক অবজ্ঞ।ব ভাব আছে, হাহ।ই 

সাধারণত£ এই95/ দায়া। অনেক সময় এমনও হম, থেথা গিনিষেল 

বিক্রয়লধ অর্থ দ্বার উহার কাবিগবেন বিল না দিটাউদ! তাহারা এ 

টাকা দেবা পবিন্সন্ বালি, গোয়ালিনী মাক। গা ছুগ্ধ কিগ্বা। উর্ধপ ন্ট 

কোন গ্রাগার বিদেশ জিশিষ নগদ মুল্যে আমদানি বা ক্রম কখিয়া 

থাকেন নঘ ত উহ|দেব ভুর্ধিব ট।কা মিটাইয়া দিয়। থাকেশ। ইহ! 

হইতে দেখিতে পাওয়| যাইতেছে, আমাদেখ দোকানদাবগণ দেশীয় 
শিল্পীকে উপবাসী বাখিয়। ঠাহ।দেরই প্রাপ্য অর্থ দ্বারা বিদেশী জিনিষের 

মূল্য জে!গাইতেছেন এনং তাহ।র ফলে দেশী কাবিগরেব মূলধনের অভাব 

তাহার জিনিষ বিক্রয় দ্বারাও অনেক সময়ে দুব হইন্তে পারিতেছে না! 

ইহ। অপেক্। পরিত।পের বিষয় আর কি হইতে পাবে? 
এক্ষণে যে ছুঃসময় চপিয়াছে, তাহ।তৈ অনেক দোকানদ।বের অবস্থাও 

সচ্ছল নহে। এই অবস্থার ফলও পরিণামে দেশীয় শিল্পকেই ভোগ 



দেশীয় শিল্পের অন্তরায় ৯৩ 

করিতে হইতেছে। বিদেশী জিনিষের জন্ত নগদ মুল্য দিতে হয়) 
অথচ আজকাল বে61-কেন। কমিয়! যাওয়ায় ব্যবসায়ে তেমন লভ নাই। 

তাই ইহার! অনেক সমর দোক।নের মূলধন ভাঙ্গিনা সংসার-খরচ 

চালাইতে ব। দোকানের ঘরশ্ড়া, ইলেক্টিক বিল, গ্যাসিষ্ট্যান্টের 

মাহিনা ইত্যাদি দিতে বাধ্য হন; এবং পরিশেষে দোকানদারের ক্ষতি, 

আংশিকভ।বে হইলেও, দেশীয় শিল্পীর উপর আপিয়। পদ্ডে; কাবণ 

সকলের দাবী মিটাইবার পর তাহার ভাগেই পড়ে ফাকি। 

আজক।ল এক শ্রেণীর দে।কানদার সৃষ্টি হইছে, যাহাব। অনন্টোপায় 

হইয়! দোকান খুলিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অর্ধশিক্ষিত ভদ্রলোকের 
সংখ্যাই বেশী; সুশিক্ষিত ভদ্রলোকও আছেন। ইহাদের মুলধন নাই, 

ব্যবসাও জানেন না) কিন্থু দেশীয় শিল্পীদেব নিকট ধারে জিনিষ পাওয়া! 

যাইবে, ইহা তালরূপেই অবগত আছেন । জিনিষ লইব।র সময় ইঁহার। 
যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়! থাকেন এবং ধারে জিনিষ প1ইবার যোগ্যতা 

সম্বন্ধে মধ্যস্থ বছ্ছুর সাফাই সাক্ষ্যেরও অভাব হয় না। তার উপর স্বদেশ 

সেবার সুষে(গ লাভের জন্ ইহাদের এইরূপ প্রশংসনীয় উদ্যম উপেক্ষা 

করাও কঠিন! সর্বোপরি, দেশীয় শিল্পীর গরজ বড় বালাই। এইরূপ 

অনুরোধ উপরোধ লাভ দেশী কারিগর ও শিল্পীর ভাগ্যে সচবাচর বড় 

ঘটে ন।। সুতরাং এই সব অনন্তোপায় অনভিজ্ঞ নূতন তদ্রলোক দোকান* 

দাঁবগণ তাহাদের দে।কানের জন্ত ত্বদেশী মাল পান ? কিন্তু খে সব স্বদেশ- 

বাসী ম।ল দেন তাহাদের অনেকেই মুল্যের টকাট। পাশ না। এহাৰে 

বেকার সমন্ত। সমাধানেও ইহাদের অনিচ্ছাকৃত অবদান ণিতাস্ত সামান্য 

নহে! 
তাল বা বড় দোকান সহজে দেশী জিনিষ রাখিতে চায় না। 

বিজ্ঞাপনের পিছনে অর্থব্যয়, শিক্ষিত ক্রেতার দেশগ্রীতি ও জিনিষের 
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নিজগুতণ কোন ছ্ষিনিষেন চাহিদ। বরি নিতান্তই বুদ্ধি পাস, তখনই কবল 

ইহার এ সকল জিনিষ গাঁখিতে স্বীরুত হশ | একে জিনিষ প্রস্তত ও অন্ন 

আনশ্তবীঘ খব্5 কুলানই 'এই সব শিশু শিল্পগরতিষ্টানের গঙ্ষে ছঃসাধাঃ 

তাহাব উপন বিজ্ঞাপনের বায় বহণ করা ইহ।দেব পক্ষে অনেক সময 

বোঝান উপব কেন জ্টি হইয়া পাড। গন্য দিকে বজ্রিনের প্পিচিত 

বিদে€। ভিনিখের বাজাবে পিজ্ঞাপনেদ তেমন আনত্যক হম তা আব পিন। 

ও নী 22 চর 1 
প্রযোভনে বিভাগন দিতেও ভাহাদেব অর্থ তাব নাউ; মাল চালাইবার 

৫--727754- টু ভা রিনি 
অসম্ভিন ৭কন জাত গবপরাহ কানে সন মি খে ডি দেশাল 

নে - ০৯ ১১০1 ১ সু ৮ ] ০ এ 

শিল্প চিত, সপাখিক হই পালে সন্যাশ্যা শলএরধা, [গান শ্য 

দেশে ? লুপ অভান্ত আসুনাবু নিষদ্ধ হঙঝ। পটিনাতে | কু গগ, বাধা- 

কৈ 25716525258 7 হা হাণ্ড দাতার (কতা জরা । ০৯১ বাদ হেন 
বজ। ৬ 15৩৭ । ৩ হি তল তল | টিতে | থা । (০4 সাল 1 ৮] 

হন 2121 আল সন্তায় আনাতসা! আসক জাত [7খথের শন 

1৮1৮৭ নন রঃ পা ্ 1৭ ্. 6. চা সর সপ ৮০ কত 5, 1 

মাগ। হান হা 505৭1 আঅহ্2 151 শহেব্আহৃভ ভহা তব আাতা]ব এও) পার্থক্য 

2১ 25 ২ 8০০০4, ০ বু, 4৪ রি. 

যে পা হল তাক লেশ। পাস! ধা শব 29 শক কণা অনেক 

ইক) জোক।ন হইতেই 
৮ পা ছা নী তলা চর সা বে 2 এ বি নহি াশ চালান হম কানন মব্তশ্লের রে কা দবাগ1 হহাদেও 

নিক ত 8475, শিভেদের গা্যাঁভ*[ন বংসাবপ মাল কন কপ (দশা | 

০০১ হে ১ 

অনেক দিনে? ব্যবসা সম্পাকেব ফলে এবং অন্যন্ত এশ। কাতণে ইহাদের 

মব্ে এিকিও। বাব্যপারক ভাব শন্বদ্ধ 'আসির। মা । এবং শফঃন্বলেন 

দেকাপদ:গণ কলিকাতার বাবসাধীর শিকট হালফ্য।শনের বিষদধ 
অবগত হই! অনেকট। তাহ।দেব উপদেশ অনুযায়ী মাণ পছন্দ করিয়। 



দেশীর শিল্পের অন্তর।য় ৯৫ 

থাকন। কলিকাতা ব্যবসায়ীকে নগদ মুলা দিব! কিংব। সংক্ষীর্ণ সঘঘেন 

ম্যাদে মূণ্য দিনব সর্তে জাপান হইতে মাণ আমদ।নী করিতে হইদাছে। 

সুতরাং ইহাদেব প্রধান উিদ্দে্ই হঘ ঘত শহর সম্ভব এই মল বিক্রয় 
করিয়। দেল! | সেলজগ্ত মক্যস্বলেব দোকানদাবগণেন নিকট হৃহাবা 

এই সণ মাল চালাইতে যগাআাধ্য চেষ্টা করেন। এইভাবে বিন। 
আডন্বপ, গ্রয বিন। শিল্ঞ(পনেঃ এই সন মহ জাপান মাল স্বদূপ পঞ্ঈী 

গ্রামেন শগখা বিপশিতে পর্যন্ত সহজেই স্থান পা কৰে। 

রেশ আবে। একট বিষবেবর উল্লেখ কৰা অপ্রাসঙ্গিক হইবে শা] 

জাপ17এ৭ মুদ্রা-সম্পপাম শি 

উদ্বামাশছ! জাপানের সহিত আনার গ্রহিযোগিভাব সমশ্ত।কে 

আপে! গন ক0৭1 কুপিবাছে। জাপানা ইয়েশেপ মু ছিল 

শতক! ১০০২ ঠাকা। সেই শ্বলে স্বর্মান গদিহ্যাগ ও 

মুনা: এব শিবহন দ্বার! ভহা।ন মণ দাদাইয়াছে এক্দণে মাত্র 

৭৫২1৭৮২71৮1 ভ1তী মাল এটা সস্তা হৃওঘাঁন উহাও একটি 

প্রধান কাব । জপানা বাসস ভাহার জিনিষেক ভন্ত পুকেরে ম্যায় 

এক শন হয়েনউ গালতেছে কি বন্তবানে আমাদের বেপানমুদ্রা ও 

জপ! তেণের মুনের মধ্যে এহট। তাধহম্য হও্ঘায় আম!দিগকে 

১৫০২ টাকান স্থলে এক্ষণে দিতে হইতেছে মাত্র ৭৫২1৭৬২ টাক 

ইয়েনেপ অশা হাস কবিথ। দিয়া গাপান এইভাবে আমাদের বাভাব শিজ 

পণো ঢাইয। ফেলিবার আবধকহন সুযোগ পাইযাডে | সইজগ্ঠই 

আবভব।সা বৌপনুদ।ণ অপ এক শিণিং ছা পেশি হইঙেঃ বেশী কম 

ন। হ5পও, অন্তত; এক শিলিং চাপ পেশি নিদিষ্ট কনিন। দিবার জন্য 

এও দণনাপ, এত আন্দেলন করিডেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বিষ, এই 

দাবিটুকু তাহার আজ পরাস্ত পুর্ণ হয় নাই। 



৯৬ টাকার কথা 

ভারতীয় শিল্পীদের আর একটি বিপত্তি এই যে, একই জিনিষ বিভিন্ন 

দোঁকানদাব বিভিন্ন দরে বিক্রয় করে। ইহাতে ক্রেতাদের মনে নানারূপ 

সন্দেহের উদ্রেক হয়, এবং বিবক্তিবও কারণ ঘটে । ক্রমে দেশী বাবসায়ী 

ও তাহার জিনিষ উভয়ের উপরই একটা অনাস্থা অ।পিয়া পড়ে । কোন 

বিদেশী নামকরা জিনিষের বেল! কিন্ত সমস্ত বাজার ঘুরিয়া আপিলেও 

দ[মের তাবতম্য দেখিতে পাওয়া সাইবে না। নিদিষ্ট মূল্য অপেক্ষা 

এ সব জিনিষ কেহ কম দরে বিক্রয় করিলে তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে 

মাল পাওয়া কঠিন হইবে। কিন্ত দেশী গ্রিনিষেব বেলা অনেক 

দোক।নদার তাহার প্রতিবেশীর খরিদির।র ভাঙ্গাইবার জন্ত কিন্বা বিদেশী 

জিনিষের হুপ্ডির .টাক। পরিশোধ কবিবার তানায়, নিজ ইচ্ছামত 

লাতের অংশ কম ধরিয়া অথবা নিজের লাভ একেবারে বাদ দিয়া 

জিনিষ বিক্রুয় করে। অনেক দেশী নামজাদা চল্তি জিশিষেব দরও 

সেইজন্তই অনেক সময় এক এক £দে।কানে এক এক রকম "দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

মুলপনেব অভাব, মুদ্রানীতি সম্পকীঁয় অব্যবস্থা, দেশীয় ইওস্বীয়েল 

ব্যাঙ্কের অসস্ভাব, অনভিজ্ঞত। প্রভৃতি গুরুতর প্রতিবন্ধকতার কথ। ছাড়িয়া 

দিলেও দেশীয় শিল্পীগণ তাহাদের উৎপন্ন পণ্যেব কাটুতি বা বণ্টন 

সম্পকে দেশী ব্যবসায়ীর নিকট অধিকতর সহানুভূতি এবং ব্যবসানু- 

মোদিত সঙ্গত ব্যবহাৰ পাইলে তাহাদের অনেকখানি অশাস্তি ও 

অন্তরায় দূব হইতে পাবিত। এই অন্তব|য়েব মূলে ব্যবসায়ীগণের ন্যায্য 

দ্বার্থ কিছু বিদ্যমান বহিয়াছে বুঝিতে পারিলেও কিঞ্চিৎ সামনা! লাভ 

করিতে পাবা যাইত । কিন্ত ইহার মধ্যে অনেকখানি বিপরীত সংস্কার, 

সন্কীর্ণ দৃষ্টি, অন্ঠায় লাতের আশা! আছে বলি্নাই আমাদের পরিতাপের 

কারণ হইয়।ছে। এই অবস্থার আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্তক | 



দেশীয় শিল্পের অন্তরায় ৯৭ 

আজকাল কেন।বেচার ব্যবসায়ে বহু উচ্চশিক্ষিত দেশ-হিতৈধী লোক 

প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের বিশেষ নিবেদন 

তাহাদেব কাছে। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে সকল শ্রেণীন লোকের 

মধ্যেই “গিন্ড? বা সজ্ব হইয়াছে । সেই সজ্বের সমহ্িগন স্বার্থ-রক্ষার্থ 

সকলকেই নিয়মানুবর্তী হইয়া চলিতে হঘ। ইহাতে সাময়িকভাবে 
কাহ।”ও ক্ষদ্র স্বার্থে আঘাত লাগিলেও) সজ্বেন সাধারণ কল্যাণ সাধিত 

হইয়া পরিণামে সকলের স্থায়ী মঙ্গল সম্ভব হয। দেশীয় দেকানদাঁব- 

গপেব মাব্য এবপ কার্যকরী সজ্বেন আপশ্তক হইয়। পন্ডিয়াছে। 

ইহাতে নিজেদের মধ্যে একজা বর্ধন ঘ্ব| অনাবশ্তক প্রতিযোগিভাব 
পথ কুদ্ধ ভবে, সংহতি ও শক্তি বুদ্ধি পাইবে, এবং বাবসার সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজ ও দেশের উপকার করিবার সুযোগ প।ওঘা খাইবে। 

অন্যদিকে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীগণেৰও সঙ্ববদ্ধ হওয়! আবশ্তক | 

বিশেষ খিশেষ শিল্পের এরূপ কতকগুলি প্রতি্াণ যে শ। আছে তাহা নছে | 

কিন্ত ইহাদেব শুধু কাগজপত্রে টিকিযা থাকিলে চলিবে ন।-_ প্রকৃত 

সংহন-ণক্তি অঞ্জন করিতে হইবে! আমবা এমন একটি নামকর। 

প্রতিঠ।নেণ কথা জানি যাহার কোন কোন সভ্য নিজেদের জিনিষের 

সর্বশিন্র মূল্য সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত গ্রস্ত/ব ছার! স্থির করিবার পরও 

দিল্লী সিমল। যাইয়] এ প্রস্তাবের বিকদ্বাচবণ করিয়া গোপনে নিজেদের 

স্বার্থ উদ্ধার ও অপরের সর্বন।শ সাধন করিয়। আসিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী 

৬ বিক্রেতাগণের মধ্যে এরূপ ব্যাপ।ব অহরহ হইতেছে। সঙ্ঞের নির্দেশ 
গোপনে অমান্য করিয়া 1১/৩-০610 বা মূল্য হাসের পরিণাম কি 

তাহা জানিয়াও সামান্ত লাভের প্ররোচনায় এভাবে অদুবদধিতার পরিচয় 
দিতে আমরা কুস্ঠিত হইতেছি না । ইহা! অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় আর 
কি হইতে পারে? সে কথা থাক্; প্রয়োজন হইলে বড় বড সহরে 



৯৮ টাকার কথা 

বিভির শ্রেণীর কারিগর ও শিল্পীগণকে একত্র মিলিত হুইয়া তাহাদের 

নিজেদেব পণ্যের জন্য একটা বৃহৎ স্থায়ী বিপণির প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে। 

পরজ্রীকাতরতা। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থজ্ঞান, তেদবুদ্ধি, অসহিষ্ণুতা এবূপ 

মিলনের ক্ষেত্রে আমাদের জ।তীয় জীবনে চিরদিন প্রতিবন্ধকতার স্থপর 

করিয়। আসিয়াছে । কিন্তু উচ্চ আদশের প্রেরণা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের 

প্রতি দৃষ্টি এই সব হীন প্রচেষ্টা হইতে আম।দিগকে মুক্তি ন1 দিলে 

আমাদের আর কোন উপায়ও নাই। 

ভিটা 



যে দেশে টাকা নাই 
সে একদিন ছিল যখন মানুষের অভাববোধ এমন করিঘ। জাগ্রত 

হয় নাই, তাহার প্রয়োজনের তাগিদ এরপ ছুর্ধার হইয়। উঠে নাই। 

“মোটা কাপড। মোটা ভাত” হইলেই তাহার দিন চলিত। ভগবত্দত্ত 

প্রচুর নৈসর্ণিক তাগার হইতে তখনও সে নানাবিধ রত 
আহরণ করিতে শেখে নাই! পৌরাণিক যুগের কথ! বলিতেছি না, 

মাত্র দেডশত বৎসর পূর্বের কথাই বলিতেছি। আমরা আজ জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের যে নব নব কীর্তি দেখিতে পাইতেছি, তখন তাহার সামান্য 

সচনামাত্র আবন্ত হইয়াছে । বিশাল পৃথিবীর এশ্বর্যা করতলগত 

করিবার কৌশল তখন পর্য্যন্ত মানুষ আবিষ্ষার করিতে পারে নাই। 
জীবন তখন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল) মানুষের সহিত মানুষের, 

জাতির সহিত জাতির স্বার্থসংঘর্ষ তখন সময় সময় কঠিন হইলেও 

এমন জটিল হয় নাই; জীবন সংগ্রাম এরূপ মার।ঝুক হইঘা উঠে নাই। 

তাই সেদিন মানুষ নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ অনুযায়ী ইচ্ছামত 

অ!পন পথ বাছিয়া লইতে পারিয়াছিল; নিজ নিজ সাধন[লব জ্ঞানফল 

আপন ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারিয়াছিল। তাহার জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্ট 

অব্যাহত গতিতে চপিবাব পক্ষে কোন বাধার স্থষ্টি হয নাই। সেই 
পূর্ণ সুযোগ ও স্বধীণতা লাভ করিয়। মানুষের মধো যাহাবা উদ্যোগী ও 
প্রতিভাশালী তাহাবা নানাক্ষেত্রে নিজ নিজ বর্মকুশলত। ছারা 

শিল্পজগতে যুগান্তর আনয়ন করিতে পারিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে 

প্রভূত ধনের অধিক।রী হইয়া বিরাট শিল্প গ্রতিষ্ঠানের মালিক হইয়া 
বসিয়াছিল। এই সব উদ্ভোগী কর্্মকুশল শিল্পপ্রতিষ্ঠঠনের অধিপতি- 



যর টাকার কথ 

গণকে [219111955]901)607000617011 বলা হইত | রাজশক্তির তখন 

একমাত্র কর্তব্য ছিল প্রজাসাধ।রণের নিকট হইতে কর আদায় করা, 

দেশের ঠিতর শান্তি বঙ্ষা কৰা ও বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশকে 

স্ুবক্ষিত রাখা । দেশেব শিল্পবাণিজ্যের সহিত তাহাব কোনরূপ সাক্ষাৎ 

সম্পর্ক ছিল না। কর্মক্ষেত্রে মান্থষের যে ব্যক্তিগত স্বাধীনত। ছিল, 

ইহাকেই ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে [40458617009 বা 1১0110501 ০7- 

1176101610৩ বলা হইত। কণ্তকটা প্রয়োজন ও অবস্থান দাষে এবং 

কতকউই! জাতীয় চবিত্রেব বিশেষহ্তেৰ দকণ ইংবে্জ জাতি শিলব!ণিজ্যে 

সর্বাপেক্ষা দ্রুত উন্নতি কবিতে শক্ষম হইয়াছিল । হী ব নৈসগিক 

সম্পদ মোটেই প্রচুর নহে ; তাহার দেশে ভিন চারি মাসে খোবাকেব 

পরিমাণ শস্ত পর্য্যন্ত উত্পন্ন হর না। চারিদিকে ঠাহার সমুদ্র । সাগব 

পাব হইয়া বিদেশ হইতে এই শা খোবাক তাঁহাকে সংগ্রহ কবিতে 

হয় এবং তাহার মুল্য দিবার জন্য শ্লিজাত ড্ব্য তাহাকে বিদেশে 

পাঠ।উতে হয। সেই প্রয়োজনের নিজ হইতেই রি ও বাণিজ্য- 

ক্ষেত্রে তাহা অর্থ ও শক্তি নিদোগেধ আবন্তক হইয়াছিল সর্বাপরথম | 

শুধু ত'ভাই নহে, এক দিকে খাগ্যশন্য ও শিল্পদ্রব্য প্রস্থতৈব জন্য কাচামাল 

বিদ্রেশ হইতে আমদানি কবা তাহাব পক্ষে যেবপ নিতান্ত প্রয়োজন 

ছিল, অন্তদিকে এ সব কীাচামাল হইতে যন্ত্রে তৈরি শিক্পসন্থ।র বিদেশে 

রপ্তানি ন' করিয়া আমদাশী জিনিষেব মূলা দিবার ও ধনাগমেব অন্ত 

কোন উপায় তাহার ছিল না। সেই জন্যই ইংলগ্ড ছিল অবাধ 

কও (768 1]40৩এব ) একজন প্রধান পঞ্ঠ$পোষক | 

আত্মরক্ষার শ্বাভাবিক প্রয়েজনে শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ 

হওয়ায় ইংলগ্ডের অনেকখানি সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ধীরে 

ধীরে পশ্চিমের অন্থাস্ত দেশ-_বিশেষরূপে ফ্রান্স, জার্্মাণী ও আমেরিকা 



যে দেশে টাকা নাই ১০১ 

-শিল্পজগতে নিজ নিজ শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিতে প্রবুন্ত হয়। 

অষ্টাদশ শতাঁধ্দীর শেষভ।গ হইতে এই যাপ্্িক-যুগ ও শিল্পোন্নতির সুচন]। 

নূতন নৃতন বিলাস সামগ্রীর স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মান্ধষের ভোগের স্পৃহা 

ও স্পর্ধ। স্বাভাবিক নিয়মে বদ্ধিত হইতে থাকে । বিশ্বের সেই নবজাগ্রত 

বিবট ক্ষুধা মিটাইবার ভার পাশ্।'তয দেশের যে সব জানি গ্রহণ করিয়াছিল 
তাহাদের আয়োজন, প্রয়োরজনেব তুলনায় মোটেই প্রচুর ছিল না। 

তাই সেই সমঘে বিশ্বেব হাটে পাশ্চান্তয ব্যবসাদ|রগণের মধ্যে বিরোধ 

ঘটিবাব তেমন অবকাশ হয নাই। উহারা সকলেই নিজ নিজ শক্তি 
ও স।মর্থ্য অনুযায়ী মানুষের হোগলিগ্গার খোরাক জোগাইয়া সমভাবে 

লাভবান হইতেছিল। কিন্ত বিজ্ঞান দ্রেখিতে দেখিতে বায়ু ও নিছ্যুৎকে 

পদানত কবিয়া অসীম ক্ষম'তাব অধিকাবী হইয়া বসিল এবং আলাদীনের 

দৈত্য অপেক্ষা অধিকতব বিস্ময়কব ও শক্তিশালী যন্্রদানবেব সাহায্যে 

এক এক মুহর্তে লক্ষ লক্ষ ভেগসামগ্ী কোটী কোটী লোকের সন্মথে 

উপস্থিত করিয়! ধরিল। তখনই উপস্থিত হইল বিভ্রাট। অবাঁধ 

বাণিজ্যনীতির নৌকা ভরা জোয়।বে পাল তুলিয়া চলিতে চলিতে 

চোরাবালিতে আসিরা ধাককা খাইল। বন্ড বড ব্যবসার মালিকগণ 

বৎসরেব পৰ বসব লান্ডের অঙ্ক দ্বাৰা যতট। ফীাপিয়া উঠিতে লাগিলেন 

ভোগলিগ্না মিটাইবার জন্য ক্রেতাগণেব সংখ্যা বা অর্থ সেই পরিমাণে 

বাড়িতে পাবিল না। তাহাতেও কারখানার মালিকগণের ঠতন্যোদয় 

হইল না, ধনলিপ্ম। হ্রাস প্রাপ্ত হইল না, বরঞ্চ উত্তরোন্তর বৃদ্ধি পাইয়াই 

চলিল। ফলে এই দাঁডাইল ষে, ছুনিয়ার অধিকাংশ ীশ্ব্ধ্য ও ধনসম্পন 

কতিপয় দেশের কতকগুলি লোকের হাতে আসিয়। জড হইল। এক 

দিকে পণাসস্ত/রেব প্রাচ্ধ্য, অন্য দিকে জনসাধারণের অর্থাভাব। 
তখনই সুরু হইল মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে রেষারেবি ও 



১০২ টাকার কথ! 

কঠিন প্রতিযে'গিতা। কে কাহাকে পব(জিত করিয়া নিজ পণ্য অপরের 

নিকট বিক্রয় কবিবে, ইহ1 একটা মন্ত সমন্তা হইয়। ঈীঢাইল। প্রত্যেক 

মালিক বা ধনী কিন্ত শিজ বুদ্ধি ও খেয়!লমত পুর্বা-অঠ্যস অনুযায়ী 

ত্বধীন-ভাবেই চলিতে লাগিল। এই অবধস্থা-সঙ্কট দুব কবিনাব জন্য 

পনস্পবেব মধ্যে পবামর্শ ব। সভযোগিত। সম্ভব হইল না। গ্রনিযোগিতা 

যতই কঠিন হইল, একভ্াতিন 'অপব জাতিকে পশ্চাঠে ফেলিয়। নিজে 

পথ স্গম করিশীব হীন চেষ্ট। ভহই গ্রাপল হইষ। উঠিল । ব্যক্তিগত 

্ন্ রঃ দ্4। এক দেশেন ন্যব্সাযী খখন অপণ দেশের ল্বসাহীব 

সহিত জীটিয়। উঠিতে পাঙিল নাঃ হিখন সে দেশের সাজনক্তিব পক্ষে 

আব চপ ৫ থ।ক। গোঁষাইল না। প্রন্োক জাতির ও দেশের 

কল্যাণের ভন্য 

কবিয়| লইতে ত 

রোপ (140১৯৮% 15179) শীতিকে খর্ব করিয়া পাশ্চাতা দেশ 

সমঠের শাসনতন্থপ্ুলিকে নিজ নিভ দেশের ব্যবসায়াদের বর্গা ও 

হাদের শসন-হ্গ্বের যে দাঙিত্র আছে ভাহ। শীকার 

এ] 

রে 
চি 

চর 
ঞ 
ব্্প | ফলে অবাধ বাণিজ্য (01758110700) ও নির্ি- 

সাভাখ্যার্থ শাল ব্যবস্থ। অবলম্বন করিতে হইল। এই গাকাব চেষ্টা 

গ্রধ।নজত চলিছাছে তিন উপায়ে প্রথমতঃ, যাহারা বিদেশের সহিত 

গ্রতিবোগিতাষ হটিয। যাইতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদিগকে অনেক 
ক্ষেত্রে গবর্ণদেন্ট সবকাপী তহবিল হইতে অর্থসাত।য্য (87105105) 
করিতিছেন। এই অর্থস|হাযে),ব ফলে কাধণাবেদ মাপিকগণ অপেক্ষা 
কত কন' মুল্যে তাহাদের পণ্য বাজারে দিতে পাদিতেছে। 

দ্বিতীষতঃ, বিদেশ হইতে আমদাশী মাল খহ!তে সন্ত।য় বিকাইতে 
না পাবে তজ্জন্ত তাহ।র উপর কর (117210 08৮) বাধ্য কর! 

হইতেছে। এই ছুই উপায় দ্বারাও যখন স্ুবিধ হইতেছে না, 
তখন অন্বাভ।বিক উপায়ে মুদ্রামূল্য হ্র(স করিয়া দিয়। অন্য দেশ 



ধে দেশে টাক। নাই ১০৩ 

অপেক্ষা জিশিষের দর (টাক।র মাপে) কম|ইবার চেষ্টা চলিয়াছে। 
এই নীন্তি অনুসরণ করিয়াই ইংলণ্, আমেরিক।, জার্মমাণী ও জাপান 

প্রভৃতি অনেক দেশ স্বর্ণঘান পবিহ্টাগ কবিয়াছে। যে স্বর্মানকে 

ভিত্তি করিয়া বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ব|ণিজ্য একদিন গণিয়া 

উঠিযান্ভিল, যাহার উপর সমস্ত পুথিবীন আর্থিক ব্যবস্থা একদিন 

নির্ভব কব্রিত, সেই মূলশীভিন পপিহার,। আর্থিক ও ব্যবসা জগতে 

যে কত বড ওলট-পালট ও অস্থিপতাব সৃষ্টি করিয়াছে তাহ 

বলিণাপ নহে । বিগত মহাসমবেব সমষ জাতির ও দেশের অস্তিত্ব 
পর্যন্ত যন লোপ পাইবাৰ আশম্না ঘটসাপ্ছিল তখন সুদ্ধলিপ্ণ দেশসমূহ 

প্রাণের দাষে ক্বর্ণমান পবিত্যাগ করিদা অর্গেব নামে কাগজ 

চালাই একবার বাধ্য হইয়াভিল সত্য । কিছ্ু শান্তির সময়েও পুণলাষ 

বর্ণগাণ প'কিতাগ কবায় উহাদেল সমন্ত। বে আজ কতদুন গুকতর 
হইয়া গণওয়াছে তাহ] আমবা হেই জদযক্ষম করিতে পারি । কিন্তু 

এত কপিগাও শেষরক্ষা! হইবাব লক্ষণ দেখা যাইন্েছে ন।। কাৰণ 

প্রত্োক বৃদ্ধমাণ জাতিই যদি পপেপ ঘা কাঠাপ হািঘা খাইবাব 
চে&। কে-_তাহা হইলে কাহানও হাগোই কাঠাল ভোজন সম্ভব 
হইতে পারে না। তাই আজ পবম্পরবিবেধী আবন্মঘাতী নীতির 
ফলে আন্র্জতিক বাঁণিজ্য অসাড হইয়। পড়িতেডে। এই সমস্তার 
জবাব আজ যুবোপ ও আমেরিকাব ধনী সমাজ খুঁজিরা পাইতেছে 

না; অন্ধকারে হাতডাইয়। শবিহেছে। 

ইভ।ব জবাব দিবার চেষ্ট। করিতেছে আজ সোভিঘেট রুশিয়া। এই 
্ষ্ট। রর বিরাট তেমনই অর্ঙিনব। বর্তমান যুগেব পরে মনীষী 

ও কন্মবার লেনিন দ্েখিলেন, পৃথিবীর একদল লোক সারাদিন 

খাটিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খ্রশ্ব্ের স্ষ্টি করে; আর 



১০৪ গাকার কথা 

একদল লোক তাহা ভোগ কযে। একদল রিক্ত, বঞ্চিত ও নি£স্ব 

মুষ্টিমেষ আব একদল তাহাঁদেবই স্ষ্ট এশ্বর্ষে ধনী ও বিলাসী ॥ 

একমাত্র ক্ষমতা ও যোগ্যতান দোহাই দিয়া পৃথিবীর এই বৈষম্যকে 

কিছুতেই সমর্থন করা যায় ন।।| ধনীর অতিরিক্ত ম্বর্থপনতঃ চরম 

ভোগলিগ্গা ও গ্রযোক্তনেব অতিবিক্ত ধনাধিকার জগতের অধিকাংশ 

মানবকে তাহাদেব নিহাস্ত সাধারণ ও ন্যাযা স্ুখস্বচ্ছন্দতা হইতে 

বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ধনী তাহাব ভোগের সমস্ত সামঞ্জী 

সংগ্রহ কবিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে শ। দিনের পর দিন ধন গঞ্চয় 
করিয়া! তাহা বিনা প্রয়োনে আবদ্ধ কবিয়া রাখিতেছে। এই 

অর্থ অপবের হাতে অ|সিতে পাবিলে তাহা তাহাদের জীবনে অতি 

আবপ্তকীয় প্রধোজন মিট।ইতে পাবিহ। তাই তিনি ও তাহ 

সমধন্্নাবলম্বী সহকন্মীগণ স্থির করিলেন, প্রত্যেক মানুষকে তাহা শক্তি 
অনুযায়ী সমাজ ও দেশেব ভণ্য পশিশ্রম করিতে হইবে এবং তাহার 

বিনিময়ে প্রয়োজন অস্থায়ী ভোগ সামী তাহাকে দেওয়া হইবে 
ভোগের অনিনিক্ত এশ্বর্য তিনি অর্থে বপান্তবিত কনিয! ব্যাঙ্কে 
জমা বাথিতে কিম্বা অধিকতর লাহর আশায় ব্যবস|য়ে খাটাইতে 
পাবিবেন না। জগতে টাকা বধ| অর্থ নামক পদার্ঁটর কষ্টি ন। 

হইলে ধশীবা অপনকে বঞ্চিত কবিষ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের 
সহজ সুযোগ লাহ কগিতে পাবিতেন না, ইহাও তাহান! আল 
করিয়! হাদঃক্ষম করিলেণ | পণ্য বিনিময়ের সুবিধা জন্যই 
অর্থ নামক পদার্থটিব একদিন সৃষ্টি হইয়াছিল। মান্রষেব প্রয়োজন 

মিটাইব!র দিক দিদা অর্থের নিজস্ব মূল্য অতি সামান্তই। প্ররুত 

সম্পদ বা এশ্বধ্য সংগ্রহের প্রতিনিধিবপেই ইহার যাহা কিছু মূল্য। 

কাগজের তৈরি পনোটের” প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার স্ত্যত। 



যে দেশে টাক! নাই ১০৫ 

আমর! উপলব্ধি করিতে পারিব। কিন্ত শুধু পণ্য বিনিময়ের সুবিধার 

ভন্য যাহাব একদিন স্থষ্টি হইয়ছিল, তাহা আজ পণ্যসম্পদকে 

ছাড|ইয়া উঠিয়া একটা অতিরিক্ত নিজন্ব মর্যাদা আপনার জন্য সঞ্চয় 
করিয়াছে । তাউ নব্য কশিয়ার নুতন কর্ণধার স্থিৰ ক্লিন, অর্থ 

ন|মক পদার্থটকে বিশ্বের হট হইতে বিতাডিত করিতে হইবে, 

মানুষকে সঞ্চয়ের লো হইতে রঙ্গ! করিতে হইউবে। রুবিকন্্ম ব। 

শিল্পবাণিজ্য করিয়া তাহা হইতে কাহাবও লাভবান হওথা 5 দূরের 

কগা ; বাক্তিগণ্ত ধনাধিক।ধই কাহাপও থাকিবে না| লেনিন প্রবারিত 

এই শীতিব ফলে কশিয়াপ সমন্ত কাবখ।ন) কাববার, সাস৮'-বাণিজ্য 

ভূসম্পত্তি, জমিজমা আজ বাষ্ট্রের চা চলিযাঁ 'ভনসিযাছে। 

সকল ক্ষেত্রে সর্ববিণ কর্ম্-প্রচেষ্টার মুলে আজ রাষ্ট্রেব একাপিপত্য 

প্রতিষ্ঠিত হয়ছে । কশিঘার বুহৎ সাম্রাজ্যে একমেনাদ্বি হীঘম্ত 

বপে রাই সকলেব একমাত্র শাগ্যনিযস্ত। এবং স্থাবর আন্ব'নধ সকল 

সম্পন্তিন ম।লিক। নিজেদেব জাম! কাপড, পরিবার বই ৪ সাধারণ 

আসবাবগত্র হিন্ন অন্য কিছুতে কাহারও কোনগ্রকান ব্ক্তিগন 'অধিকার 

নাই । প্রত্যেককে নিজ শিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযাধী লেশব কৃষি 

ও শিলে।রতির কর্মে শিযুক্ত কবিয়। তাহাদের মর্বাবিধ অভাব মোচনেখ 

ভাব বাষ্টই নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছে । রজশক্তি ভিন্ন রুশিয়াষ আজ 

অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তি ব। প্রতিষ্ঠঠণ নাই যাহা পাবিশমিক দ্বার! 

অন্য লোকেন নিকট হইতে কাজ আদায কবিরা লইতে পারে। 

কাহারও পক্ষে নিজ দায়িত্বে বাক্তিগতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কৃষি 

কন্মেন পবিচ।লন। কবা দূবে কথা, সামান্য জিনিৰ কেন।ব5 করা 

পর্যান্ত নিষিদ্ধ। কারণ খিদেশের সহিত্ত চাঁলানী ব্যবসা (15817 

. [11১0৮৮ 0790৩) কিন্বা দেশের আভ্যন্তরীণ ব।ণিজ্য, সবই বাষ্ট্রের 



১০৬ টাক।র কথা 

সম্পূর্ণ কর্তত্বাধীন। কম মূলো জিনিষ ক্রয় করিয়া বা বিদেশ হইতে 
আমদ|নি কবিয়। শ্বর লাভে উহ! বিক্রয় করতঃ লাভবান হইবাঁব উপায় 
সে দেশে নাই। কশিয়।র এই নুতন ব্যবস্থাকে সহজে বুঝিতে 

হইলে আমাদেব এমন একটি দেশে কথ কনল্পণ। করিতে হইবে 

যেখানে একটিমার ধনী সমগ্র দেশ জ্োণ্ বিশাল জমিদাবী ও 

কারখানান মালিক এবং অপণ  সঞ্লে ঠাহাব গবিবাবহজ্ঞ। 

ক দোখেপ মপিকের সহিত ছবি এটুকু মাত্র পার্থকা_হিনি 
তাহান এই বিবাট কাববার হইতে উৎপন্ন লাঙেব কোন অংশ শিজে 

গ্রহণ কবন লন]; লানেব এক অংশ কৃমি ও শিল্পের বিস্তাণ ও উননতিব 

জন্য 'এব্” অপন অংশ যাহ|বা 'এই (রিশবযাপী আন্্ােনে কুক) আশিক ও 

শিল্পী হিসাব কাজ কবে হহাদের অহ্গাব দনাগনণ জন বাস কবা 
9 'উ:হ(ন গ্রাস পাবিচালকগণ যাহা গ্রহণ করবেন 
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তাহ।| ছানা! 'ঠহ!দের আপ।বণ অভাব হোচি হম খত, বিলানসিহ। 

65 [নে কশিঘার অর্থনাতিব সহিত প্রথিবীব আব আব দেশের 
লি 28 শা ঠা এস 8৮৮75 সপ ক. বা নে ৮ ৮. ক রা. চা অর্থনীনিন যে গুক হব প্রহেদ হাহাব উল্লেখ কব এ্রয়েভন। বর্ধমান 

৮ শপ সস 2 জি শি ০৮০ রি চি চা এর 4৯ 

সন্কটক!ল উপপ্থিহ হইব!প পুর্দে পৃথিবাব গ্রাথ সকল দেশেই আর্থমু্দাব 

প্রচলন ভিণ ইহ। পুর্কোই বপিনাতি। গ্বণেন শিভন্ব একট। মূল্য 

আছে । কাজকর্দ্েব স্থবিধাব জগ্গ প্রত্যেক দেশে নোটের প্রস্লন 
থাঁকিলেও সবকাপী ধনাগাব হইতে ইচ্ছমত নোটকে আর্ণনুদ্রায় 
পবিনছিত কনিয়। লওয়া চপিত। সেইজগ্ত কোন গবর্ণমেন্টেন পক্ষে 

আপন খু্ীমাত নোট ছাপাইয়। অর্থ স্থষ্টি কর। চশিত না। নর্ভম।ন 

সময়ে বাণম। জগত যে দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে "হার ফলে যদিও 

অধিকাংন দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়। নেটের বিনিময়ে নিজদেশে 



যে দেশে টাক নাই সী 

ত্র্ণমুদ। দিধার দাঁয় হইতে অব্যাহন্তি লাভ কবিয়াছে, তথ|পি নিজেদে 

মুদ্রার মর্ময|দা বিশ্বেব হাটে খাশ্গাতে একেবারে বিনষ্ট ভইয়। ন। যায 

তজ্জন্য মাধা।গুসাবে দর্ণঘুদ্রাব ব্যবস্থাও বাখিপাছে | নোটের বিনিময়ে 

দ্বর্ণযুদ। দিবাও যে আইণসঙ্গত বাধ্যবাধক'হ! ছিল ভাতা শ্রধু উঠাইয়| 

দেওদ। হইযাছে। তা ব্যবসা-জগতে এই সব র্ণলষ্ট মুদ্বা মূল্য 
হাস প্রাপু হইলেও একেবারে বিনষ্ট ভস্ব নাই | ৃ 

কিবল্-এব অবন্থ! আজ সম্পূর্ণ অগৰগ | ন্বর্ণেব সহিত উহার আজ 

কোনন্দগ সম্পর্ক শাই।+ 
কশিদার বাহিরে অগ্তত্র ইহ!ল কোন মুলাও নাউ; কে।শকপ 

তলা 171 পণ গিদিররা ক ১৪০০৮ ৰং ৰ ৮৮117 ক্ষ * 1০০7 মূগ্য একি হাহা বগশধান ক্গক্ষেব অভ্প্রাবও নদ কুশিঘ়ান 
তি রি ০2 3৯ ৮১০২ :421৮৭ 

মুদ্রা বাত বরেশে যাহাতে এবং বিদেশী মুদ্র। বাহে রুশিযাধ 

গ্রাবেণ করিতে না সবে তাহ!পও লাবস্থা! কব হভমাছে এবং এই ঙাবে 

অর্থে সঙ্গে গন ও প্রনাপণ গবর্ণশেণ্টেৰ আয়ন্তাধানে আনা হইয়াছ্ে। 

দেশে অব্য অর্থব স্বাভাবক বাবহাব ও শক্তিকে নানা প্রকাবে 

খর্ব কণ। হইতেছে। টা বল | তহয়াছে গাবণমেণ্ট নিছে 

সর্বা প্রধান ক্রেত। «বং প্রায় একনাত্র বিক্রেত। ; স্বাধীন তাবে হাটলাজারে 

জিশিপপত্র ক্র বিকুয় সে পেশে আন শাই 3 সকল লেককেই 

সমনার় ভাব ব। ধণকাপী স্টোন হইতে জিণিষপত্র ক্র করিভে 

হয়। গ্রতন্যক ভিনিষের মূলা গবণমেন্ট হইতে বাধিয়। দেওন। হইয়] 

থাকে এবং ইচ্ছা কপিলেও বেশী জিনিধ এক দাথে কেহ ক্রয় করিতে 
পারে না। কাপণ শুধু অর্থ দ্বাঝ। সেখানে জিনিব সংগ্রহ কব যায় 

রা চল্তি অর্থে ন্ততব সাঁড়ে তিন শত কোটি ব'বল্-এব 
শুধু কাগভেব নোট; এবং মীত্র পচিশ ছাব্বিশ কোটি রুবল্এন্ ব্রঞ্, 
তামা ব1 বৌগ্য মুদ্রা রহিয়াছে । 



৯৬৮ ঢাকাব কথা 

ন। অনেক জিনিষের জন্য প্রত্যেককে তাহ।র প্রয়োজন অনুযায়ী 

একখান] টিকিট বই দেওয়] হয়। মুল্যের ট|কার সাথে এক 
একখান। টিকিট দিলে তবেই নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিষ ক্র কর! 

চলে। মানুষে হাতে যাহাতে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হইতে না 

পারে তজ্জন্ঠ সাধাবণের নিকট হইতে গবর্ণমেন্ট মাঝে মাঝে খণ গ্রহণ 

কবেন। উহাতে প্রত্যেককে টাক। ধার দিতে আইনতঃ বাধ্য করা হয়। 

বেশী টাকা হাতে থ।কিলেই প্রয়েেজনেব অধিক জিনিষ সংগ্রাহেব চেষ্টা 
চলিবে এবং ফলে সকলের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওম়াও 

ভুফব হইবে, এই উদ্দেশ্যেই অনিবিক্ত অর্থ সাধাবণেব হাত হইতে 
এই উপায়ে টানিয়। লওযষ। হয়| 

তাহ| হইলে মে।টামুটি অবস্থা এই টাডাইল বে, রূশিঘ।র অধিবামীরা 

অর্থ থাকিলে? দেশে ইচ্ছমত জিনিষ ক্রঘধ কবিতে পাবে না। কারণ 

সকল জিনিষের বিক্রছ্ের ভাব সবকাবী বিভাগের হাতে এবং ভাহ।র। 

আঙগও যথেই পনিমাণ পণাসন্তান নিজেদের দেশে প্রস্থ করিতে 

পাবিতিছে ন। বলিষ। টাক। থাকিলে ইচ্ছমত সকলনক জিনিষ 

কিনিতে দেওয়া হয় না) পরিমিত পরিম।ণ আবশ্যকীয় জিনিম যাহতে 

সকলে পাইতে পাবে শুধু তাহাণই চেষ্ট। কণ। হয়। সেই জন্যই দেশের 

মধ্যেও তাহাদের অর্থের যেটুকু ক্রু শক্তি আছে, তাহাও ক্ষন করা 
হইরাছে। বিদেশ হইডেও তাহপা জিশিঘ ক্রয় করিম্বা অ'শিতে 

পারে না। কারণ প্রথম কথা, তাহাদের টাকা বিদেশে একেবারে 

অগল-শত কিবল্-এর বিশিময়ে বিদেশী ব্যাঙ্ক তাহদিগকে একটি 

কপদ্ধকও দিবে না বা বিদেশী দে/কানবার একমুষ্টি জিনিষও বিক্রয় 

কবিবে না। দ্বিতীয় কথা, বিদেশ হইতে জিনিষ আমদ।নি করিবার 

অধিকাবও তাহাদের নই) সেই অধিকার একমাত্র গবর্ণমেণ্টের | 



যে দেশে টাকা নাই ১৭৯ 

ওই অবস্থায় রুশিয়ার প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদের এতদিনকা'র 

পরিচিত অর্থের যে কতটা আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা! সহজেই 

০৪ পাবা যাইতেছে। 

এখ:নে প্রশ্ন উঠিতে পাবে, তাহ। হইলে এই মূল্যহীন পদার্থ টীকে 
০ রাখিবাব সার্থকতা কি? সার্থকতা কিছু আছে। প্রত্যেকের খাটুনিৰ 
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পরিন!৭" ও মল্য ণিরূপণ করিব।ন জন্য কোননপ একট। নিদর্শনের 

আবগ্যক। জাহাজে মাল ঘোঝ।ই করিবার সময় ষেমন প্রত্যেক 

কুলীন তত বোঝ। পিছু একটি কবিয়। “চাক্তি” নিদর্শন স্বদপ দেওয়। 
হয় “ক্পন্৮এর প্রয়েরজনীরত। এবং সার্থকতাও অনেকটা এ্রবপই। 

ইহাকে মজুবিৰ টিকিট (120১9৮000০৮) মনে কবিলে কিছুমাত্র 

অন্যাঘ কব! হইবে না। আবে। একটা সার্থকভা ইহান আছে। 

ইহাৰ স'ভাযো বিরাট সরকাবী ক।জকন্দেব আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব 
রাখ।ণ অবিণ| হ্য-প্রহ্যেক বিভাগের বা কারখানার লাভ ক্ষতি 

বুনিতত পাবা যায়) কর্মের শিখিলতা) ব্যয়ের পরিমাণ বুদ্ধিতে 

ধব। পে এবং কন্মেৰ যোগ্যত। (011617)05) পরিমাপ কর সহজ হয়। 

অর্থের মুখা উদ্দেপ্ত সেখ।নে প্রয়োজনীয় ভোগ বা বিলাস-সামঞ্জী ক্রয় 

কব! নে-স্কগ্রিত একটি মাপকাঠি দ্বারা কাজকর্মের একট। হিসাব 

ঠিক রাখ । 

এই অর্থশূন্ত অর্থের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা আবও সঙ্কুচিত 
কবিনার ব্যবস্থা চলিয়াছে। সর্বসধারণের বাসের জন্য গতর্ণমেন্ট 

কর্তৃক বড ঝড় গৃহ নিশ্মিত হইতেছে) উহাতে আধুনিক ফ্যাশনের 
ফ্ল্যাট থকিবে। একই কারখ।নার বা স্থানের কম্মী ও শ্রমিকগণ এ 

সব ফ্ল্যাটে থাকিতে পারিবে এবং তৎসংলগ্ন সাধারণ ভোজনাগারে 

আহার পাইবে। এতদ্ভিন্ন বৈদছ্যতিক আলো, আগুন ও অন্ঠান্ত 



১১৩ টাকার কথা 

প্রয়েজনীয় জিনিষও সকলকে সরববাহ করা হইবে। পডিবার জন্ত 

পাঠাগার, অবক।শরপ্রনের জন্ঠ ক্লাবগৃহ, শিশুদের জন্য নাসণরি--সব 

বন্দেবস্তই তাহাতে থাকিবে । বড ঝড় কারখান।য় এই সব বন্দোবস্ত 

ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে । অর্থের বিনিময়ে মজুরি বাবদ প্রত্যেকে 
এক একখান। সেভিংব্যাঙ্কের বইমাত্র পাইবে। উহাতেই মন্তুরী বা 
মাহিন! জম| হইবে এবং উহ হইতেই কর্ডপক্ষ এই সব খবচেব টাক! 
কাটিয়া লইবেন। এই ব্যবস্থ। সমগ্র দেশে বিস্তার লাঁও করিলে রুশিয়ার 

অধিবাসিগণকে আব টাকার মুখ দেখিতে হইবে না_হিসাবের 

থাতাতেই তখন তাহার একমাত্র স্থান হইবে। 

সাধারণ পাঠকের মনে এই প্রশ্নও জাগিতে পারে, বিন! অর্থে 

গতর্ণমেণ্টের পক্ষে সমগ্র দেশের রুষিকর্্ম ও শিল্পবাণিজ্য পবিচালন! 

করা কি প্রকারে সম্ভব? আধুনিক উপায়ে ইহাদের উন্নতি সাধন 
করিতে হইলে অন্ুুরত রুশিয়াকে অন্ততঃ কিছু কাল বিদেশ হইতে 

কলকজা) যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ও অন্তান্য অনেক জিনিষ আমদানী 

করিতেই হইবে । তাহাব মুল্য সে দিবে কি কিয়া? আব যে 
ব্যাপার সে ফাদিয়। বসিয়াছে, সে ব্যাপার ত স।মান্য বা সাধারণ নহে, 

একট! বিরাট অভূতপূর্ব ব্যাপার । বে দেশ শিক্ষাদীক্ষায় শিল্পব|ণিজ্যে, 
কৃষিকর্ম্মে- সর্বক্ষেত্রে আমাদের মঠই দীনতা ও হীনভার গভীব পক্ষে 

ডুবিয়্া বিশ্বেব করুণার পাত্র হইয়! ছিল, তাহাকে আজ সর্ববিষয়ে 
অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ করিয়া 5 তুলিতেই হইবে; অধিক 
ধশী ও দরিদ্রের বৈষম্য মোচন কিয় সকলকে সমন অধিকার ও 

সমান স্থুযোগ দিতে হইবে । ত।ই বিরাট এক বন্মভালিকা নিদিষ্ট 

করিয়া লইঘা সমগ্র দেশ একদিল হইয়া কর্মে লাগিয়। গিয়াছে। 

প্রথম পঞ্চন বাধিক প্ল্যানের নির্ধ/রিত অনেক কর্ন সময়ের পুর্বেই সম্পন্ন 



যে দেশে টাকা নাই ১১১ 

হইয়৷ গিয়াছে। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় অধ্যায় চলিয়াছে। যেরূপ 
সামরিক রীন্তি ও শৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় 

১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পূর্ণ হইব।র পূর্বেই এই প্র্যানের নির্দিষ্ট 
কর্ম্মও সম্পন্ন হইয়া যাইবে । সনাতনী পগ্ডিতদেব মধ্যে ধাহার! 

কশিয়ার কাগুকারখ।ন1 দেখিয়া বিভ্রপ 'ও অবিশ্বাসেব হাসি হাসিয়া- 

ছিলেন, তাহারা আজ মস্তক কতুয়ন করিয়া! শাবিতে সুরু করিয়াছেন, 

“তাই ত! টাকাকডি, ঘরবাড়ী, চ।কবি নোকরি কিছুবই ভাবনা ইহার! 

তাবিতেছে না! তবে কি আমাদেব সকলেব উপর টেক্কা দিয়! সত্য 

সত্যই ইহাবা একট' নৃতন রকম মানব-সত্যতার স্থষ্টি করিবে না কি !” 

মূল প্রশ্নের উত্তব এখনো আমাদের দেওয়া হয় নাই। আমাদের 
প্রশ্ন-_যে দেশে টাকা নাই, যে রাজকোষ স্বর্ণশূন্য, সেখানে এ-সব 
রাজস্থয় যজ্ঞের খরচ আসিবে কোথা হইতে? প্রথম কথাঃ খরচের 

জন্য দেশে তাহার অর্থের দরকার হয় না। সাধারণের দ্বারা কাজ 

কবাইয়া লইয়া তাহাদিগকে তাহাদের জীবন-ধারণের উপযোগী 

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিলেই চলে । কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য 
আবশ্তকীয় যে-সব জিনিষ দেশের মধ্যে ক্রয় করিতে হয় তাহার মূল্য ও 

“অপদার্থ” অর্থ দ্বারাই দেওয়া চলে। কারণ সব প্রতিষ্ঠান, সব কল- 

কারখানাই যখন গওর্ণমেণ্টের এবং গভর্ণমেন্টই যখন সকল জিনিষের 

মূল্য নিদ্দিষ্ট করিরা দেন, তখন এক বিভাগের প্রয়োজনীয় জিনিষ আর 
এক বিভ।গ হইতে ক্রয় কর। অর্থ-_হিসাবে জমা-খরচ করিয়া লওয়া এবং 

ইহ।ও কর! হয় শুধু প্রত্যেক বিশাগের বা কাববারের অবস্থা বুঝিবার 
স্ুবিধর জন্য বা! একটা হিসাব ঠিক রাখিবাব জন্য । 

দেশের দেন! পাওন! সম্বন্ধে না হয় এ ভাবে কাজ চলিল। কিন্ত 

বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষের মূল্য দিবার কি হঈবে? ্বর্ণঘুদ্র! 



১১২ টাকার কথ। 

(৮০10 ০০11)) ব। স্বর্ণথান (2০010 17)8)) তাহার নই, যাহা দ্বাব। সে 

বিদেশের দেনা শোধ দিতে পাবে। তাই যে পবিমাণ পণ্য বিদেশে 

রপ্তানি কদিলে উহান মুণ্য ছ।রা! বিদেশী দেনা বিদেশী অর্থে পরিশোধ 
কর। চলে, সেই পরিমাণ পণ্যই সে বিদেশে চালন কবে । ব|ণিজ্যেব গতি 

(38171)09 011716) তাঁহাব অন্ুকুলে র।খিবার জন্য বা ধনাগমেৰ 

বেদোশে পণ্য পাঠাইবাব তাৰ আবগ্তকতা নাই। আমব। 

পৃর্বেই দেখিয়াছি, কশিয়ার নবাশান্ত্রে অর্থেব স্থান নাই, 
অর্থেব কোন প্রযোজন নাহই। তার প্রয়েজণ  পণ্যসম্পদের 

এবং সেই পণাসম্পন সে নিজ দেশেই স্য্ি করিতে চায় 

দেশের পূলীকেব সাহায্যে। বিদেশ হইতে শিতাস্ত যাহা ন! 

আনিলেনম তাহাই সে আশে । এবং তাহ! ভাগের ব। ব্যবহারের 

জিনিষ নাহ, কৃষির উন্নতিব বা নব নব শিল্পের প্রতিষ্ঠাণ জন্য অন্যাবণ্তক 

যন্রপ!তি, যাহ আজে| সে লিজ দেশে তৈবি করিয়া উঠিতে পারে 

নাই । 

মূল ন্থিয়ে প্রত্যাবর্তন করা যাকৃ। জিনিষ প্রস্থত করিতে তাহার 

টাকা লাগে শাই। তাই বিদেশী দেনা পরিশোধের জন্ত বিদেশের 

হাটে ভিনিষ বিক্রয় করিবব সময় মূল্য সম্বন্ধে তাহাকে অতট! 

হিসাব কর্পয়া চলিতে হয় ন।। গ্রতিযোগিত্ড।ণ ক্ষেত্রে অন্ত দেশ 

অপেক্ষ' কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় কর। তাহাব পক্ষে সহজ; কাঁবণ লাভ 

ক্ষতি তাহা টাকা দিয়া পরিমাপ করিবার প্রয়োজন হয় না- 

ক্সিনিষেব পরিমাণ দিয়া মাপ করিতে হয়। অবশ্ঠ মূল্যের বিনিময়ে 

অপেক্ষ'কৃত কম জিনিষ দিতে পারিলে অতিবিক্ত জিনিষটা! তাহাৰ 

দেশের প্রয়োজনে আসিতে পারে। 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিলাম, 
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যু রানির ১ যি ছাতা] পণ ধু শট সঙ্গ শক মাছে ীশ পিক্রণ সমশ্তয| 

হাতত ১131 হাত পের নত আব মল্য লইয়া তাহাকে মাথ। বামাইনে 

৮৪ আর্মণ যাধী(১ন লা পুজা (হোাগাগে।চেড০7176060) 

্ এপাক জারা হেত টু রঃ 
411 গথ গাহাতকি নীল হু হয তয় লা] সমস্ত ন কাচ। মালে সুতা 

2৮2 ০422 4০৬ 5 ৮৫৮৮ - 72 রর ১০115548085 পপাঁধীন চে তি? 

সাতশ 1 দি এ ভাঙরকে পচছণ ও বহন বত হয় না। 

বক্রষেপ বার্থ ও হাম্তাকণ প্রয়াস 

চি 9 হ - | প।ন7 বু 1শ ( 1) 0171101) €)1 (1:06 ) 

জা 4 ডি নর ৬১) ১2 রি ০৯০৯৯ ০ 

অন্য ৭15115 জী বাদি কনের বাল ঠহাহাব আজ চোখ 

/ ভিনি ৯ রে 25 78, ৬৩ 1 ৮৭ 4 

মুখ 21651 কা ৭), 1 টা য় শা গ্রসাভ লাহাব কাছা! সন্চাাক 

ৰ্ ৯৮ ৮ 2 

গল পে ভাবনা ১ 5, সাটি। কাঙ্ছের ধোব-ঞ] বিচাব-ব্যয়ের 
রা. 1: 

সস টু হাড়ের | মা হা 2 রর রা 
ভি. নস] রনে শত এ আম মমবে কে কত বেশী |জ্ঞালষ তে] 



অধিককণ পবিমাগণে শব 
পয 2 8 ১8578 টি টি 
জীব্শ-যান্রব তবু করিব | কিন পিন দেশ, মহাদেশ বলিলেও 

চালে | নাতাপ হাম নশ সালা লম্ বিথু শত 1 ক সংখ্যা গ্রাষ 

চোতের কোটি । এই বিশাতা আনন তত চাক অনার 

আমাজন করিতে ভাঁভাব শাল; ড় শন নিবে | আভা বাছিয়' 

দ্ববারাতি সমস লোকাক বত আহত ত গা জাগাশিয়া টি 

তররিতেছে নাঃ আবু আন তে নাশৃক উত্তর এগ ভুত্গিল রব আল 

মত হাভাদের পাণ্ডে চা” বসিল 50 হত পালিত অভ দেশ 

নিম টৈরী করে ম্বর্ণেত টিতিসাঘে ০ সদা রা নিতশে বিজয় কপি 

₹জিয়া । কম্টিহা জিনিষ রি ক. তিকদ এালের ত্টগের ন্তা 

বিজয়ে” 2) রা ঘেলিন কাকি ১৬ ৩ দক হন লাকে সমস্থ 

72 গাক জা মেগা ইান্ছে পারিবে) টা (4 লা 2 গুন কলির এব 

2সইদিন। চাহীব। রঃ নৃছন নানা পুর্ণ 5 পাত কর্সিল। 

ফশিয় পবা হেব কথা বত জভাক্ষে বল! 5২ এ, কাফন তত সহজে 

তাহ প্রাহ্টিত হয় নাই | বিপ্লবের হাত ভীলণ দি পলীপাগান শিতপ 

গিয়া কন্যাকে বিগন্ত পক্ধদাগ বর্ম চলিত ইসা চে জাপততঞ্রেব 

বালাচ্ছেদেন পরব হনব ও বাহিত কাক্িশলা শক 

অক্রমণ ও যছযস্ত্ হইতেছে তিহাতে হলর্ব পাহাবাছ। আন্মবক্ষা 

করিয়। . চলিতে হইয়।ছে | আমার বাটি, আমার ঘব, 

আমার কমি” মানবেব এছ চিপস্তত। এত বসনাব  মলোচ্ছেদ। 
লগরগ স্তর সংঙ্কারের পবিবর্জন ডাল কথায় বুখেব উপদেশে শুধু 



৬ 0 

যে দেশে টাক। নাই হন 

চে টি টি নি 
টি রা বিহিত 

৬ ্ 
রি 

হয় লাহ। ভা | ১14০, কাবা পেন, তি ভি 2188 

গিয়াছে | চিকিতসাফের অন্ব দিদি রাগ হশোল পুতি এ উদ) থিঃ 
সক ৮৮1৮ 17862 16747 এ 20 উড ০০৬১ 

পরিচালিত হইঘাডে ঠা রিল তত, ৫ রর নভে । 

[ছি টুক ঠিক 5. একা ৯ বাস্ির গাদীলভা) অ্পাণপাজ্রেব অপির তি নল তালে তল বিল 

দলিন্ত পিঘিত কব, হহখাছে | পুল সতত হাতি তি ও 

নিশ্বম ভাবে সমূলে টির্বিছ কপিষা। সে লিএগ্বল। টা দাও 

গা ১৭৪ ৫ ইল সরি নিজ পার 

হকের ধ্যনস্থী। লিভ হত পতিত 2 আহ বু কি পু পিক পত 
॥ ন্ । টি । স্পট থু 878 (12 তে রা * ৬ ৭ ইস ৭ ্ 

শঈতে হইয়াছে কল্পনাতীত হল বেগের পে 2 ০০৭ 

দ্বাত্তিব | তার উপর জনিভখা এব ভিত 0৮৯ 2৪১52 
ইন্ডাদ গ্রহপালপিত জল সুর সর্ট ও তত ও বাহ শত 

লযক্সম্প্রদ।ম সর্ধবাপেক্ষা প্রবত বাপাতি কি বহি, তি 

কিয়া, লিছেদের ভাত শ্রার্খাডটি কে হিট 2207২ 

করিষাত এবং চাষে ভমি টাষ শী কটি কেজি দিক, উইল), 
অনার্থপ স্টি পবিয়াছিল ! ফলে লে বিন তিনি সর পিক হি 

চারিদিকে নিশ্রঙখলা৭ সৃষ্টি হইল | খলী নিন লিনিনেলুং ৭ তে 
ভরিয়া খাইতে পাইল ৪) ভাষণ শীতে তাহাদের এ চু কাত সং ক 

দ্ুটিল না । জীবন যাপনের পিতা গ্রয়োজলীত বণা লাগ্তাতত এপ 
্ চে ? ত্বক শন রি ১ ্$ র্ রি শি 2, (কী রি সরকারি গ্রোবের সম্মুগে ঘন্টার পন ন্ট, সারি বাদিসা হা নও 

বিফল হইয়া! ফিরিতে হইল | তন ক্ুশি্ীব কান্গহ টি লেলিক এ ৭ 

মত্ত সহরে) লেনিনেত্র নামে বাছুধানীর নামব ওত হইযাডে ) দিক 

পর্যটক পর্যন্ত যথেচ্ছ অর্থে লোশ দেখাইয়া € ১1৮ জো নিশ 

তবিমা থাইতে পাধ নাই | ধ্াছ বাড়ি টিকে ণক্ি টি তা মা 
। ও 



১১৫, 21 কথ। 
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মদীয়৷ (জলা গ্রন্থাগার 
তারিখ পত 
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